ؼوىاه

وام طاوىاظگي ى وام اؾتاظ

ؾال ىغىظ
ظاوـخى

وام طاوىاظگي ى وام ظاوـخى

تشليل پلهاي كابلي ايؾتا بغىؿ طظي ى غيغطظي

نيغكاظغي غؾىل

63

اػهغي نختبي

آواليػ ظيوانيكي غفتاغ نتكابل آب ى ؾاػه هاي ظغيائي

كي ويا انيغنؾؽىظ

63

نيغنشنظصاظكي ؾيظشؾيه

شل نؾئله اكؾتغىؼه به غىؿ الناوهاي نشظىظ

طاظني ػاظه شؾه

63

وكي پىغ نغتطي

آواليػ ظيوانيكي ؾظهاي طاكي تشت باغ ػلػله به غىؿ اخػاء
نشظىظ

كي ويا انيغنؾؽىظ

64

ىاغؾته پىغ شنيظ

آواليػ هيظغىظيوانيكي ؾاػه هاي ظغيائي فىلاظي بغىؿ تصاظفي كي ويا انيغنؾؽىظ

64

ظالبي ػاظه غطا

نىنوي ؼلي نشنظ

64

ثنغه افؾغي غلانشؾيه

تشليل پلهاي كابلي نؽلق بغىؿ طظي ى غيغطظي

نيغكاظغي غؾىل

64

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

اشتنال ـكؾت ؾاػه ها بغ اثغ ػلػله ظغ نواظق ػلػله طيػ
كغناه

غىؿ الناوهاي نشظىظ ظغ تؽييه نكاىنت وهائي تيغهاي نغكبي
كه كؾنتي اػ خاه آوها بغظاـته ـظه اؾت

اؼتناظي ؼيظگاهي نشؾه

64

بظيؽي شنيظ

آواليػ ظيىاغهاي بغـي كىپل

كي ويا انيغنؾؽىظ

64

ـيطي نهغاظغاوي نخيظ

بغغؾي غفتاغ نتكابل طاك ى ؾاػه  ،شل ظغ شىػه ػناه ى ظغ
شىػه فغكاوؽ

كي ويا انيغنؾؽىظ

64

فغػام فغ ؼليغطا

تشليل ظيوانيكي اؾكله تشت اثغ انىاج ى ػلػله

كي ويا انيغنؾؽىظ

64

نلك انيغنؾؽىظ

ظغاشي ى آواليػ كانپيىتغي پلهاي پيؿ تويظه نكظػ نتغيغ ى
اوتطاب بهيوه نوشوي تغييغات ؼنق نكظػ

نىنوي ؼلي نشنظ

64

پغظل شبيب اله

تشليل نشافع تىول ها بغاؾاؽ تئىغي ىيوكلغ ى نظل تكيه
گاههاي نيله اي به غىؿ اخػاء نشظىظ

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

66

اؾليني اصفهاوي ؾيظشنيظغطا

تشليل ظيوانيكي ؾاػه هاي وانتكاغه ايػىله ـظه

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

66

بهفغويا كيارهغ

نظل ؾاظه بغاي تشليل ظيوانيكي ؾاػه هاي ايػىله ـظه با ى
بظىه ظغ وعغ گغفته اثغ اوظغكوؿ طاك ى ؾاػه

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

66

بهبهاوي فغظ نشنظغطا

تشليلي وىيه اػ نؾئله تاثيغات نتكابل طاك ى ـنؽهاي گغىهي كي ويا انيغنؾؽىظ

66

بغىنوظكهوىيه بيؼه

ويغىهاي ظيوانيكي ظغ پي هاي ـنؽي

كي ويا انيغنؾؽىظ

66

نشػىوي وخف اباظي نشغىم ؾؽيظ

آواليػ گوبظهاي ايغاوي ى تشكيق ظغ هوغ ؾوتي

بيواي نظلق نشنىظ

66

نشنظشخاػي ؾيظانيغنهغظاظ

آواليػ تصاظفي ؾكىهاي ظغيائي فىلاظي

كي ويا انيغنؾؽىظ

67

غطائي اؾكىئي فغيظىه

ظغاشي بهيوه پل هاي كظؽه اي پؽ كـيظه با نكظػ خؽبه اي

نيغظلايي كنال

67

ؾانػ ؾيظؼلي

67

فلاز وصغت اله

غفتاغ ظيوانيكي نشيظهاي طاكي اـباغ با اؾتفاظه اػ غىؿ
اخػاء نشظىظ

كي ويا انيغنؾؽىظ

67

كىهياه افطلي غىيا

آواليػ پىؾته هاي نتكاغه تكىيت ـظه به غىؿ اخػاء نشظىظ

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

67

يػظاه بطؿ نشنظغطا

تشليل ظيوانيكي پي هاي ؾظشي صلب ى اغتخاؼي به غىؿ
تىابػ گغيه

كي ويا انيغنؾؽىظ

67

طظاغشني پؼناه

نظالؽه ظيوانيكي نشيظهاي نتطلطل اـباغ به غىؿ اوتگغال
هاي نغػي

كي ويا انيغنؾؽىظ

67

طىئي انيغغطا

پايظاغي ظيوانيكي ؾظهاي طاكي بغ نبواي تيغ بغـي ى تغييغ
ـكلهاي ناوظگاغ

ىفائياه نشنىظ

67

وخاغوؼاظ نؾؽىظ

تشليل ؾه بؽظي ؾاػه هاي كاب  -ظيىاغ بغـي به كنك غىؿ
گالغكيه

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

68

ايػظي ويا نشؾه

تغنيم ى تكىيت ؾاػه هاي آؾيب ظيظه اػ ػلػله

ؼليطاوي نكظم شؾه

68

نشنىظي ؼلي اصغغ

تشليل ظيوانيكي ؾاػه هاي وانتكاغه نتكي بغ تكيه گاه لغػـي ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

آواليػ غيغطظي پل هاي تغكه اي ى ظغز بهيوه ؾظس نكظػ
ؼغـه پل

نيغظلايي كنال

68

نعوب ؾيظشؾه

بغغؾي پاؾض ؾاػه هاي نىخىظ ظغ بغابغ ػلػله با اؾتفاظه اػ
ـتابوگاـتهاي ـظيظ

اؼتناظي ؼيظگاهي نشؾه

68

شؾيوياه تهغاوي ؾيظشؾه

كي ويا انيغنؾؽىظ

68

ـؽباوي ؾؽيظ

آواليػ ؾيوناتيكي ـنؽها ظغ نكابل باغهاي تصاظفي
بغغؾي غفتاغ ؾاػه هاي نصالس بوايي

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

68

ؼانلي نهغاه

تخػيه ى تشليل باػـىها ظغ ظالهاي بته آغنه به غىؿ اخػاء
نشظىظ

نيغظلايي كنال

68

ظياوي ظغظـتي ؾؽيظ

اثغ غىاوگغايي طاك بغ غىي طظىظ لىله نظفىه

كي ويا انيغنؾؽىظ

69

شاصل نيتغا

بغغؾي ظىام ؾاػه هاي بته آغنه  ،با غىكؿ وفىعي گىگغظ

نيغظلايي كنال

70

ؼغب ػاظه فغيظ

پاؾض ؾظ بتوي ىػوي به تشغيك ػلػله ظغ نشظىظه ػناه (ـانل
اوظغكوؿ ظيوانيكي آب ى ؾظ)

لظفي ىشيظ

70

ياغي ـيغنغظ شنيظ

اغػيابي ظيف پاؾض غيغطظي ػلػله هاي ايغاه ى تشليل
غيغطظي ؾاػه ها به غىؿ تغكيب نىظي

اؼتناظي ؼيظگاهي نشؾه

70

ـابطتي واصغ

بغغؾي ى تىؾؽه غىـهاي تشليل ؾاطتناوهاي بلوظ لىله اي ى
لىله اي ظؾته ـظه تشت اثغ باظ ى ػلػله

نيغظلايي كنال

70

نهيوي ؾيظؾؽيظ

اثغ ؾاطتگاه بغ پاغانتغهاي ـاطف ظغ غفتاغ غيغالاؾتيك
ؾاػه ها واـي اػ تشغيكات ػلػله

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

71

پػـكي ؼلي

بغغؾي غفتاغ ؾاػه هاي نصالس بوائي تشت باغ خاوبي ى
ظغاشي ى ؾاطت ظؾتگاه آػنايـگاهي تؾت ونىوه

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

71

خىاهغي تفتي نشنظغطا

غىـهاي تشليلي بغاي تكىيت ؾتىوهاي بته نؾلس رهاغگىؿ با
غىكؿ بتوي

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

71

شكيكي پىظه بهنه

ظغاشي بهيوه ؾيلىهاي نظىغ بتوي نوفغظ

نيغظلايي كنال

71

طيانباـي انيغشؾيه

تؽييه كغوؿ كــي تغك طىغظگي ظغ ؾظهاي طاكي

ىفائياه نشنىظ

71

غطاػاظه شؾيه

كاغبغظ شفاعت گالىاويكي ظغ تىكف طىغظگي فىلاظ ظغ ؾاػه
هاي بته نؾلس

نيغظلايي كنال

71

ؾغبوظي فغاهاوي نشنىظ

تشليل صفشات وانوعم به غىؿ تىابػ پتاوؾيل

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

71

واظغي ؼليغطا

تؽييه تىػيػ توؿ ى طغيب تنغكػ توؿ بغىؿ تشليلي ى تخغبي
هـياغي ايغج
ظغ اتصالات لىله اي Tـكل

71

ىخظاه پغؾت غطا

تشليل ظيوانيكي طظي  ،غيغطظي ى اغػيابي پايظاغي لغػه اي
ؾظهاي طاكي

اػهغي نختبي

72

پىغاؾناؼيل ؾيانك

كاغبغظ نظل الاؾتىپلاؾتيك ظغ تشليل نشيظهاي طاك
غيغاـباغ ى اؾتفاظه ظغ تشليل ؾظهاي طاكي ظغ شيه ؾاطت

گتنيغي بهغىػ

72

ظلائي نشنظهاـم

بغغؾي پايظاغي ىغكهاي لايه لايه با اؾتفاظه اػ غىؿ spline
finite strip

اػهغي نختبي

72

ؼبظالهياه ظهكغظي نخيظ

بغغؾي تخغبي طىاف نهوظؾي بته غلتكي )(RCCبا اؾتفاظه
اػ نىاظ پىػىلاوي

نيغظلايي كنال

72

هاظي ػاظه يػظي نشنظؾؽيظ

تشليل كناوؿ نشلي ىغق هاي تا ـظه با اؾتفاظه اػ غىؿ
وىاغهاي نشظىظ اؾپلايه

اػهغي نختبي

72

هىـظاغ ؾيوا

تؽييه عغفيت باغبغي پيهاي روظبغ

ىفائياه نشنىظ

72

ػناوي نهظي

بغغؾي پطؿ باغ ظغ ؼغـه هاي ظال  -تيغىظالهاي ظغه اي ى
تصشيس طغايب آييه وانه آـتى با تىخه به باغگعاغي كانيىه
اؾتاوظاغظ ايغاه

نيغظلايي كنال

72

طليكي نؾؽىظ

بغغؾي اثغ فىلاظهاي غيغ پيؿ تويظه ظغ اؼطاي بته پيؿ
تويظه خػئي اػ وىغ پيؿ كـيظه

نيغظلايي كنال

73

تغك ػاظه ناهاوي پيناه

تشليل تىام نشيظ ؾوگي ظغػه ظاغ ى ؾاػه وگهظاغي تىول به
غىؿ اخػاء نشظىظ

ىفائياه نشنىظ

73

طباػ اغؿ

تشليل ى نظلؾاػي روظ نتغيغه ؾغيهاي ػناوي هيظغىلىؼيكي
غىظطاوه هاي ػايوظه غىظ ى كىهغوگ

ابغيـم ري اشنظ

73

ؼباؽ ػاظه اؾظاله

بغغؾي بغؿ نوگوه اي ظغ اتصال ؾتىه به ظال با اوىاغ تكىيت
هاي فىلاظي تشت ـغايظ نطتلف باغگعاغي

نيغظلايي كنال

73

كغباوي شنيظ

آواليػ صفشات نثلثي ظغ ظؾتگاه ظبيؽي نؾاشتي (اؾتاتيكي ،
اغتؽاؿ ى واپايظاغي)

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

73

فغهنوظفغ ظاىظ

بغغؾي نباوي غىـهاي تخغبي RMR ,Qظغ ظغاشي تىولها

ىفائياه نشنىظ

73

ىغىاوي فغاهاوي غلانغطا

كاغايي غىـهاي تكىيت كابهاي بته آغنه ظغبغابغ ػلػله
بغاؾاؽ پغيىظ اغتؽاؿ

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

73

هىناوي نخظآباظي وى ؼباؽ

كاغبغظ نظلهاي اؾتىكؾتيكي پطؿ آناغي ظغ تشليل ؾغيهاي
ػناوي باغؿ

ابغيـم ري اشنظ

73

يػظري نشنظؼلي

73

يىؾفياه خػي شنيظ

اغػيابي غىـهاي تظىيل آناغ خغياه غىظطاوه با بهغه گيغي اػ
ظاظه هاي ىاكؽي ى ـبيه ؾاػي ـظه

ابغيـم ري اشنظ

74

انيغيػظاوي فغـيظ

بغغؾي ظىام بته هاي پلينغي با تىخه به پلينغهاي كابل
ظؾتغؾي ظغ ايغاه

نيغظلايي كنال

74

افـاغپىغ غطا

تشليل غيغ طظي پاول هاي بته نؾلس تغك طىغظه تشت اثغ
ويغىهاي غـايي

نيغظلايي كنال

74

بصيغي اشنظ

بهغه بغظاغي به غىػاػؾظهاي نىخىظ(نظالؽه نىغظي
ؾظانيغكبيغ)

ابغيـم ري اشنظ

74

پاغؾي اصفهاوي ىشيظ

اغػيابي كاغائي بغطي اػ بغكه هاي تثبيت فاطلاب ظغ اؾتاه
اصفهاه

تائبي هغوظي انيغ

74

پىغاؾشاق نشنظ

شل اغتؽاؿ آػاظ ى پايظاغي ىغق هاي رهاغ گىؿ با ظانوه هاي
ؼاظي ى غيغؼاظي اػ غىؿ ظغىويابي نـتق

اػهغي نختبي

74

خنـيظياه نشنظغطا

تكىيت ؾتىوهاي بتوي رهاغگىؿ با غىكؿ بتوي نظىغ

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

74

غطىي ػاظه غؾىل

شظف بيىلىؼيكي ؾياوىغ اػ فاطلاب صوايػ فىلاظؾاػي

شكيكي پىظه نشنظغطا

74

ؾياشتي اغظكاوي غلانغطا

ظغاشي هيظغىليكي ؾغغيػهاي نوكاغي بغ اؾاؽ نظلهاي فيػيكي بيغاني نشنظكغيم

طغيب ظىل نىثغ كناوؿ اغتخاؼي اؼطاء فـاغي ظغ ؾيؾتنهاي
اػهغي نختبي
نتـكل اػ اؼطاء با نكظػ نتغيغ

74

ـاىغظي يظاله

كاغايي نظلهاي طظي نؽاظل خهت آواليػ لغػه اي غيغ طظي
پلهاي ايػىله ـظه

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

74

صالشي شؾيه

كاغبغظ غىـهاي آناغي روظنتغيغه ظغ تشليل نوظكه اي ؾيل ظغ
شىطه غىظطاوه كغطه

ابغيـم ري اشنظ

74

فغػام ويا كيىاه

بغغؾي پايظاغي بغخهاي طوك كه بتوي با تاثيغ ؾطت كووظه
هاي خاوبي

اػهغي نختبي

74

كىـاه كانغاه

بغغؾي پايظاغي ىغكهاي ططيم لايه لايه با اؾتفاظه اػ
غىـهاي وىاغ نشظىظ نؽنىلي ى نطتلظ

اػهغي نختبي

74

كؾائي ؾيظنشنظطليل

بغغؾي غفتاغ ى تؽييه تغاػ بهيوه كظػ ظيىاغ بغـي ظغ
ؾاطتناوهاي بلوظ تشت اثغ ويغىي ػلػله

نيغظلايي كنال

74

نىؾىي راـني ـنؽ الظيه

بغآىغظ باغ آلىظگي غيغوكظه اي غىاوابهاي ـهغي

تائبي هغوظي انيغ

74

ىـتاوي ؾيظنخيظ

ـواطت ى بغغؾي تاثيغ نوابػ آلايوظه بغ كيفيت آب غىظطاوه
ػايوظه غىظ با اؾتفاظه اػ نظل QUAL2E

ابغيـم ري اشنظ

75

ابىالكاؾني غشيم آباظي ؼنغاه

كاغبغظ بهيوه ؾيؾتنهاي نهاغ باػىيي ظغ ؾاػه ؾاطتناوهاي
بلوظ

نيغظلايي كنال

75

اؾظي ػيظآباظي وىاب

تشليل اؾتاتيكي ى اغتؽاؿ آػاظ پىؾته هاي ظىاوشوايي با
پلاه نثلثي به غىؿ غيتػ

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

75

خنـيظي ؼلي كياه

اغػيابي غىـهاي تشليل نوظكه اي فغاىاوي خغياه كم ظغ
شىطه آبغيػ ناػوظغاه

ابغيـم ري اشنظ

75

ػاغؼي ؼليغطا

شل اغتؽاؿ آػاظ ى پايظاغي صفشات نؾتظيلي با تغييغ
واگهاوي ططانت به كنك غىؿ اخػاء نشظىظ ظبكاتي

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

75

صظيق پىغ غابيه

آواليػ ظيوانيكي ؾاػه هاي لغػـي نتكي بغ بؾتغ اغتخاؼي

اؼتناظي ؼيظگاهي نشؾه

75

ؼباؽ گوظنكاغ فغهاظ

نظالؽه ى نكايؾه غىـهاي نشاؾبات ػيغ فـاغ ى ظبي وـت با
اؾتفاظه اػ نظلهاي آػنايـگاهي

بيغاني نشنظكغيم

75

كغباوياه ىلي

غىوظيابي خغياه ظغ كاوال هاي باػ به غىؿ اخػاء نشظىظ

اصغغي كيىاه

75

نهظي ػاظه عىالفكاغ

تشليل غيغ طظي اتصالات طىغخيوي به غىؿ اخػاي نشظىظ

اػهغي نختبي

76

ؾليناوياه نؾؽىظ

بغغؾي پاغانتغهاي هيظغىليكي غاكتىغ UASB

ـايگاه خلال الظيه

76

يؽكىبي ؾيظغطا

اغائه نظلهاي غياطي  -تخغبي خهت تبييه طىاف نكاويكي
بته با نكاىنت بؾياغ بالا با تىخه به وكؿ نلات ى ظغـت ظاوه نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

76

وػهتي نخيظ

اغائه نظلي بغاي پيؿ بيوي ؾىلفيظ ،ظغ ـبكه هاي خنػ آىغي
فاطلاب به نوعىغ كوتغل طىغظگي فاطلابغىها

تائبي هغوظي انيغ

76

شكنتياه انيغشؾيه

شعف غوگ اػ فاطلاب وؾاخي ى غوگغػي با اؾتفاظه اػ اشياء
كووظه ؾظيم بىغىهايظغايظ )(NaBH4

شكيكي پىظه نشنظغطا

76

ؾغشظي نيتغا

بهغه بغظاغي بهيوه اػ نوابػ آب ػيغػنيوي تشت كوتغل تغاػ آب
ظغ ؾفغه

اصغغي كيىاه

76

واصغي نهظي

شل ى تلفيق نظل ظىبؽظي باغؿ  -غىاواب شىطه هاي آبطيػ با
ؾيؾتنهي اظلاؼات خغغافيايي

ثكفياه بهغام

76

ػاغغ نشنظغطا

76

شبيبي طىػاوي واصغ

76

نىؾىي ػاهظ ؾيظفغـاظ

تشليل غياطي طصىصيات هيظغىليكي گغظاب ظغ ـيب ـكه كائم بيغاني نشنظكغيم

76

نشنظي غشنت اله

بغغؾي خغياه فىق بشغاوي بغ غىي ـيب كائم نؾتظيلي

بيغاني نشنظكغيم

76

فلاز وؼاظ ظاهغ

كاغبغظ نظلهاي بهيوه ؾاػي ى ـبيه ؾاػي بغاي تؽييه عغفيت
بهيوه نطػه ؾظ

اصغغي كيىاه

76

لظفي ػاظه شنيظغطا

بغغؾي ظيوانيكي خغياوهاي واناوظگاغ ظغ لىله هاي تشت فـاغ
اػ ظغيق نظلهاي تشليلي ى ؼظظي  -طغبه كىد

اصغغي كيىاه

76

غؾتني ؼليغطا

تشليل غفتاغ بؽظ اػ كناوؿ ىغق نتىاػيالاطلاغ به غىؿ
گالغكيه

اػهغي نختبي

76

ـهيظي غيػي ؾيظؼليغطا

آواليػ كابلهاي باغبغ ى پيؿ تويظه ظغ صكفهاي كابلي به غىؿ
اخػاء نشظىظ غيغطظي

اػهغي نختبي

76

بكائي خػي نهغاه

نظلي بغاي آواليػ اخػاء نشظىظ ىغكهاي ؾطت ـظه طاغج اػ
نغكػ

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

76

اؾتكي كانبيػ

تشليل اؾتاتيكي ى اغتؽاؿ آػاظ ىغكهاي نثلثي ؾطت ـظه با
تكيه گاههاي وكظه اي به غىؿ غيتػ

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

76

شبيبي كغهغىظي ؼليغطا

بغغؾي پغؿ هيظغىليكي ظغ شىطره هاي آغانؿ ؾغغيػهاي
اىخي با ـيب كف نوفي

بيغاني نشنظكغيم

76

غخائي ؾيظشؾيه

كاغبغظ غىـهاي باػيافت توؿ ظغ تطنيه طظا بغاي نؾائل ىغق
ططيم

بغىنوظكهوىيه بيؼه

76

غفاغياه نهظي

بغغؾي هيظغىليكي ؾغغيػهاي لبه پهه با نكاظػ بهيوه ى پايظاغ بيغاني نشنظكغيم
تؽييه تىپىلىؼي بهيوه صفشات بغاي بيـيوه ونىظه
فغكاوؾهاي ظبيؽي ى ويغىهاي بشغاوي كناوؿ

بغىنوظكهوىيه بيؼه

تشليل پظيظه طغبه كىد به غىؿ اخػاء نشظىظ

اصغغي كيىاه

77

نلاباـي آؾيه

كناوؿ يكظغفه ىغق فىلاظي پيذ ـظه به بته

اػهغي نختبي

77

هظايتي نباغكه پغىيه

تشليل پغؿ هيظغىليكي ظغ شىطره آغانؿ ؾغغيػهاي اىخي با
ـيب كف نوفي ى پله نوفي

بيغاني نشنظكغيم

77

فاظني فغظ ؾيظ غلانغطا

كاغبغظ ـبكه هاي ؼصبي ى الگىغيتم هاي ؼوتيك ظغ تؽييه
ظغز اطتلاظ بته با نكاىنت بالا

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

77

ؾناؼي وؼاظ ؼلي

نظيغيت تلفيكي نوابػ آب ؾظشي ى ػيغػنيوي به غىؿ ـبيه
ؾاػي  -بهيوه ؾاػي

اصغغي كيىاه

77

اكبغي نباغكه فغاػ

ظغاشي بهيوه ؼغـه پلهاي بتوي پيؿ تويظه

نيغظلايي كنال

77

خؽفغي بهغىػ

تؽييه ؾيؾتم بهيوه باغبغ خاوبي كاب هاي ؾاطتناوي فىلاظي
خهت نكابله با باغهاي طغبه اي واـي اػ ػلػله

بغىنوظكهوىيه بيؼه

77

ؼابظي كىپايي ـهغام

نظالؽه ؼظظي غفتاغ ـنؽهاي با نكظػ نتغيغ تشت باغ كائم

كطاىي نشنىظ

77

اظاؼتي نشنظؼلي

بغغؾي عغفيت باغبغي پي هاي ؾظشي با اؾتفاظه اػ وغم افػاغ
اػهغي نختبي
"اوؾيؽ " ى با كاغبغظ نظل "ظغاكغ -پغاگغ"

77

گل نشنظي ؼليغطا

كوتغل ى كاهؿ آب ـؾتگي نىطؽي ظغ پايه هاي پل اػ اؾتفاظه
اػ ـكاف

رنوي نشنظغطا

77

واظغي بوي نشؾه

بغغؾي اثغ تغييغات باغگعاغي بغ ؼنلكغظ ؾيؾتم خغياه بغ
غىي ػنيه )(Overland flowظغ تصفيه فاطلاب

تائبي هغوظي انيغ

77

كظىؾي ـهغطائي شنيظ

بغغؾي اثغ ؾياوىغ بغ غىي طغايب بيىؾيوتيكي

شكيكي پىظه نشنظغطا

77

وىابي كنصغي ؾيظ غطا

كوتغل طىغظگي فاطلابغىهاي بتوي ظغ شال بهغه بغظاغي

تائبي هغوظي انيغ

77

اـتهاغظيها شنيظ

تؽييه تىپىلىؼي بهيوه ؾيؾتم هاي باغبغخاوبي كابها ظغ بغابغ
بغىنوظكهوىيه بيؼه
ػلػله

77

فغظيه پىغ فاطل

نظالؽه تخغبي باغ آلىظگي ـؾتـىي اىليه غىاوابهاي ـهغي

تائبي هغوظي انيغ

77

غاػي پؼناه

بغغؾي تخغبي طىغظگي فىلاظ ظغ بته شاىي ؾغباغه ى
نيكغىؾيليؽ

نيغظلايي كنال

77

صاظكي نغتطي

بغغؾي ؼلل تغك طىغظگي ظاكتهاي اوتكال ظىظ نختنػ فىلاظ
نباغكه

هـياغي ايغج

77

بكائي ؼلي اكبغ

اغائه غىابظ تخغبي  -تشليلي بغاي طىاف نكاويكي بته با
نكاىنت بالاي نؾلس به الياف فىلاظي

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

77

افـاغ خهاوگيغ

بغغؾي واهنؾاوي نكاىنت بغـي طاك رؾبوظه اصظكاكي

غىـه طنيغ نشنظؼلي

77

خؽفغي ؼػيػاله

تشليل ظيوانيكي ؾظهاي طاكي ى بغغؾي اثغ پاغانتغهاي
هوظؾي ى نـطصات نصالس بغ غىي پاؾض لغػه اي آه

ىفائياه نشنىظ

77

بغػگغي شؾه

نظالؽه غفتاغي بغطىغظ ؾاطتناه هاي نخاىغ با پايه اوؽظاف
پعيغ ظغ هوگام ػلػله

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

77

كغناوي نهظي

بغغؾي غىـهاي نىخىظ ظغ تشليل پايظاغي ـيغىاويهاي طاكي ى
اغػيابي شؾاؾيت طغيب اظنيواه وؾبت به پاغانتغهاي نىثغ

ىفائياه نشنىظ

77

باغيك غى كانغاه

بغغؾي تشليلي غىـهاي تخغبي شايل بوظي تىولها

ىفائياه نشنىظ

77

عغيفي ؼليغطا

نكايؾه تغييغات طغايب ؾيوتيكي ػىال كلغ ظغ ـبكه تىػيػ آب
بهاغؾتاه با اؾتفاظه اػ نظل EPANETظغ تابؾتاه ى ػنؾتاه

شكيكي پىظه نشنظغطا

77

ؼلياه كىپائي تكي

بغغؾي غفتاغ ؾاطتناوهاي بلوظ بتوي با ظيىاغهاي بغـي واهم
غاؾتا با ظغ وعغ گغفته اثغ صلبيت ظيافغاگم كف

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

77

ظاىظوبي ؾيظنهظي

بغغؾي غفتاغ ظيوانيكي ؾاػه هاي نتكاغه ى وانتكاغه نتكي بغ
خظايـگغهاي R-FBI

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

77

نىؾىياه ؾيظغؾىل

بغغؾي غفتاغ ـنػ با نكظػ نتغيغ تشت اثغ باغ هاغنىويكي
كائم

كطاىي نشنىظ

78

اشنظي بيظگلي شؾيه

ـواؾائي تشت الاغطي اػ ظغيق ظغىه يابي گناوه ها با
اؾتفاظه اػ نظل ـبكه ؼصبي

كطاىي نشنىظ

78

اطلاكي اصغغ

اغائه نظلي بغاي هم اغػي ػناوي  -شغاغتي طػؿ ظغ بته

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

78

باغاوي لوباوي انيظغطا

غىؿ ظغز اطتلاظ بته پلاؾتيك با اؾلانپ ثابت

هـياغي ايغج

78

تغابي ػياغتگاهي غلانغطا

نظالؽه هيظغىليكي خغياه فىق بشغاوي بغ غىي ـيب ـكه
كائم با كف نؽكىؽ ظغ پاياب

بيغاني نشنظكغيم

78

خلالي خليل

اغائه غىابظ تخغبي  -تشليلي خهت بغغؾي اثغات يض ػظگي
بته نؽنىلي ى بته با نكاىنت بالا

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

78

شؾيوياه ؾيظنهظي

تشليل اغتؽاؿ آػاظ ى پايظاغي صفشات با اؾتفاظه اػ الناه
BPT

اػهغي نختبي

78

طغظنوظويا كياه

اغائه غىـي وىيه بغاي تشليل نىاظ تغاكم واپعيغ به غىؿ
الناوهاي نشظىظ

بغىنوظكهوىيه بيؼه

78

طليلياه بابك

تشليل طصىصيات هيظغىليكي گغظاب ظغ ـيب ـكه كائم با
خغياه ػيغبشغاوي ظغ باظ ظؾت ى ـيب نؽكىؽ ظغ پاياب

بيغاني نشنظكغيم

78

ظهكاوي انيغاشنظ

اغػيابي طؾاغت ظغ كابهاي ؾه بؽظي با اؾتفاظه اػ طىاف
اغتؽاـي

هـياغي ايغج

78

ػيولياه ظؾتخغظي نهغاه

بغغؾي غفتاغ اتصالات بته آغنه طاغخي با اؾتفاظه اػ ـبكه
هاي ؼصبي نصوىؼي

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

78

ؾبشاوي خؽفغ

تؽييه ـاطف هاي نكاه يابي خهت ايخاظ ؾظ ػيغػنيوي ى
ـبيه ؾاػي نظل غياطي خغياه ظغ ؾظ ػيغػنيوي

عىالاوىاغ ؾيظ ؼبظالغشيم

78

ؾؽاظتي اؾكوظغي نختبي

ـبيه ؾاػي آبطىاه ظـت بغطىاغ خهت تطنيه طغايب
هيظغىليكي ى تشليل ؼنلكغظ بهيوه

اصغغي كيىاه

78

ؾىغي وؼاظ خباغ

ؾاطت ركؿ بغاي اوخام آػنايؿ نىظال بغغىي ؾاػه پل

طيائي غاظ ؾؽيظ

78

ـهباػي نخيظ

78

ظباظبائي انيغؼلي

بغغؾي غفتاغ طاك شاىي ؾىلفات ظغ اثغ افػىظه ؾيناه

ىفائياه نشنىظ

78

ظاهغي ؼليغطا

بهيوه ؾاػي ابؽاظ تغاـه هاي لاؾتيكهاي فغؾىظه به نوعىغ
افػايؿ نكاىنت ناؾه ها

كطاىي نشنىظ

78

ؼانل ؾطي نؾؽىظ

تشليل ظى بؽظي خغياوهاي ظبيؽي ؾظشي ظغ نخاغي غىباػ به
غىؿ اخػاء نشظىظ

اصغغي كيىاه

78

فيغىػخهاه تيغي ؾيانك

تشليل پغؿ هيظغىليكي ظغ شىطره هاي آغانؿ ؾغيػهاي
اىخي با ـيب كف نوفي ى پله نثبت

بيغاني نشنظكغيم

78

نغاظپىغنشنىظآباظ صنظ

كاغبغظ غىؿ وكاظ نشظىظ ظغ شل ؼظظي نؾائل نكاويك خانظات بغىنوظكهوىيه بيؼه

تشليل وـؾت ػنيه ظغ اثغ اشظاث تىولهاي نتغى

ىفائياه نشنىظ

78

نيغنيغاوي ـهغياغ

اؾتفاظه اػ آواليػ تظبيكي ظغ تؽييه تىپىلىؼي بهيوه

اػهغي نختبي

78

وخفي النىؾىي ؾيظنشنىظ

غىـهاي كاغبغظي غيغ طظي بغاي آييه وانه هاي ظغاشي لغػه
اي

ؾغىكظنكظم ؼبظالغطا

79

آعغافػا نهظي

تؽييه تىپىلىؼي بهيوه ؾاػه هاي ظى بؽظي ظاغاي تغييغ ـكل
هاي طاغج اػ ؾظس تشت باغ خاوبي

بغىنوظكهوىيه بيؼه

79

بغكتيه ؼليغطا

تاثيغ ػاىيه بغطىغظ خغياه ظغ كوتغل ى كاهؿ آب ـؾتگي پايه
هاي نؾتظيلي پيـاوي گغظ ـكاف ظاغ پل

رنوي نشنظغطا

79

بهغاني نهظي

بغغؾي ؼنلكغظ ؾيؾتم خغياه بغ غىي ػنيه ظغ كاهؿ CODاػ
فاطلاب صوؽتي كاغطاوه پلي اكغيل

تائبي هغوظي انيغ

79

شاتني شبيب

تؽييه نكظاغ غلعت فلػات ؾوگيه ى بغغؾي غىـهاي شعف آوها
اػ فاطلابهاي صوؽتي (عىب آهه اصفهاه )

ظبايي نغتطي

79

شؾيه ػاظه كىره باغي نهظي

بغغؾي تاثيغ ؼىانل ـينيائي نىخىظظغآب ظغيا(ؾىلفات
ىكلغىغ) بغبته شاىي نيكغىؾيليؽ ىپىظغؾوگ آهه

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

79

غئيؾي نشنظ

نظالؽه ؼظظي غفتاغ طاكغيػهاي نؾلس به ؼئىؾيوتتيك تشت
باغهاي ظيوانيكي كائم

كطاىي نشنىظ

79

ؾتاغ نهظي

آواليػ كناوؿ ىغكهاي نؾتظيلي با ططانت پله اي واـي اػ
فغؾايؿ ظغ كـتي

اػهغي نختبي

79

ؾلناؾي ـغاغه

كاغبغظ ـبكه ؼصبي نصوىؼي ظغ تخػيه ػناه باغوظگي

اصغغي كيىاه

79

ـنؽ ـؽله

تشليل لغػه اي ظيىاغهاي آب بوظ بته پلاؾتيك ظغ ؾظهاي
طاكي

كطاىي نشنىظ

79

صفغػاظه گوظـنيه عىالفكاغ

بغغؾي طغيب غفتاغ كابهاي بته آغنه تغنيم ـظه بىؾيله
باظبوظي فىلاظي

نىنوي ؼلي نشنظ

79

صلشي ػاظه ـهغام

آواليػ كناوؿ تيغهاي نغكب با تغييغ ططانت بال ظغ نكظػ
ؼغطي

اػهغي نختبي

79

صاظكي اغظكاوي ـهغه

بهيوه ؾاػي نىكؽيت نكاوي ى عغفيت تخهيػات كوتغل خغياه
واناوظگاغ ظغ طظىظ اوتكال آب با اؾتفاظه اػ الگىغيتم ؼوتيك

اصغغي كيىاه

79

ظالب ػاظه ؾغىؾتاوي غلا نغطا

افػايؿ ـكل پعيغي اتصالات بته آغنه بااؾتفاظه اػىغكه هاي
FRP

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

79

ظلائي ظباء ؾيظبهػاظ

بغغؾي واهنؾاوي نكاىنت غؽ باػؾاػي ـظه ى اغػيابي
كاغائي وفىعؾوح خيبي ظغ تؽييه واهنؾاوي

غىـه طنيغ نشنظؼلي

79

ؼؾكغي فاتس انيغنوصىغ

بغغؾي ؼنلكغظ تالاب ظبيؽي اوػلي )Anzali Natural
 (Wetlandظغ كاهؿ ى شعف آلايوظه هاي ـهغي ،صوؽتي ى
كـاىغػي

تائبي هغوظي انيغ

79

فتس الهي ظهكغظي فغػاظ

بغغؾي پايظاغي ـيب هاي طاكي نؾلس به ؼئىؾوتتيك به غىؿ
اخػاي نشظىظ

كىـا بهغىػ

79

كاظغي غىواك

شل ؼظظي ىغق ظايغه اي با ؾىغاص طاغج اػ نغكػ

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

79

كائني ؾيوا

عغفيت باغبغي خاوبي نياوكابهاي كظؽه اي

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

79

كوظهاغي ـاهپىغ

تشليل ظيىاغه هاي نيطكىبي ـظه تشت باغ ػلػله

كطاىي نشنىظ

79

كاغبغ ليلا

بغغؾي غفتاغ تيغهاي لاوه ػوبىغي ننتظ نظفىه ظغ بته

نىنوي ؼلي نشنظ

79

كانغاوياه نشنظغطا

بغغؾي خانػ ؼنلكغظغىـهاي باػيافت توؿ بغاي
بغآىغظطظاظغشل نؾائل ؾه بؽظي به غىؿ اخػاءنشظىظ

بغىنوظكهوىيه بيؼه

79

نؾيبي بغػي فغـيظ

بغغؾي پايظاغي ـيبهاي طاكي بغاؾاؽ تئىغي طاك غيغ اـباغ
ىنكايؾه باىطؽيت طـك ىاـباغ

ىفائياه نشنىظ

79

نوصىغػاظه ؾيظنشنظ

پيؿ بيوي باغوظگي ظغظانوه ػناه ىنكاه بااؾتفاظه اػـبكه
ؼصبي نصوىؼي ىالگىغيتم ؼوتيك

اصغغي كيىاه

79

واصغي نشؾه

بغغؾي اوتـاغآلىظگي ىػىال ظبيؽي ؾياوىغپؾاب صوايػ
ىنؽاظه ظغنشيظ ػيؾت (نظالؽه نىغظينؽظه ظلايظـت نىته )

ؾغتاج نخيظ

79

هاـني وؼاظ هؾتي

ظيوانيك ىكوتغل غيغفؽال ؾاػه هاي ىيؾكىالاؾتيك بغاوگيطته
ـظه با ويغىي ػلػله ظغ ؾاطتناه هاي بلوظ

نيغظاناظي شنيظغطا

80

آتـي نؾؽىظ

بغغؾي غفتاغ ـنؽهاي بتوي كىبـي با نكظؽه نتغيغ تشت
باغگعاغي اؾتاتيكي نشىغي ظغ نشل

كطاىي نشنىظ

80

اشنظي شؾيوؽلي

تشليل پظيظه طغبه كىد يك بؽظي به غىؿ اخػاء نشظىظ با
ـغايظ نغػي پيريظه

رنوي نشنظغطا

80

اشنظي آػاظه

بغغؾي پاغانتغي كىؽ ـظگي هؾته ؾظهاي طاكي به غىؿ
اخػاي نشظىظ

ىفائياه نشنىظ

80

اغنػ ؼلي

بغغؾي كاغبغظ تكوىلىؼي اظلاؼات ظغظغاشي ،نظلؾاػي ى
ؾاطت بهيوه ؾاػه هاي فىلاظي صوؽتي ايغاه

پيگلػ خىغج

80

آػاظويا شنيظغطا

بغغؾي غفتاغ ظيوانيكي نطاػه هىايي بتوي آب تشت اثغ
اوظغكوؿ طاك ى ؾاػه با ظغوعغگغفته تغييغات تغاػ آب نىخىظ
ظغبؾتغ ـالىظه

هـياغي ايغج

80

انيغپىغنلا نشنظ

باػيابي نيظاه توؿ به ظؾت آنظه اػ غىؿ اخػاي نشظىظ ظغ
وكاظ فىق هنگغا با اؾتفاظه اػ تكويك وكاظ نشظىظ

كىـا بهغىػ

80

انيغياه ـهغام

كوتغل پغؿ هيظغىليكي ظغ شىطره آغانؿ ؾغ غيػ اىخي با
اؾتفاظه اػ يك ى ظى ظيىاغه بغغىي ـيب صفغ ى يك ظيىاغه بغ
غىي ـيب نثبت

بيغاني نشنظكغيم

80

ايلاكي شؾيوي نغيم

80

بغػىئياه انيغ

شفاعت پايه هاي پل ظغ نكابل آب ـؾتگي نىطؽي با اؾتفاظه
تىام اػ ؾوگ ريه ى ظىق

ػغاتي انيغ غطا

80

پاغؾابصيغ هىته

تشليل ؼظظي پظيظه طغبه كىد بااؾتفاظه اػ غىؿ غى

انظاظ هنايىه

80

پاكغىاه طىػاوي نهظي

تشليل اؾتاتيكي ىپايظاغي پىؾته هاي اؾتىاوه اي به غىؿ  DQاػهغي نختبي

تشليل ؼظظي وـؾت هاي ػناوي طاك ظغ اثغ شفغ تىول هاي كم
ىفائياه نشنىظ
ؼنق

80

خؽفغپيـه ـاظي

اػهغي نختبي

80

خليلي نشنظخاىيظ

اؾتفاظه اػ آواليػتظبيكي ظغ غىؿ وكاظ نشظىظ

بغىنوظكهوىيه بيؼه

80

خلال پىغ نشنظ

كاغبغظغىؿ ظغىويابي نـتق تؽنيم يافته )(GDQبغاي تشليل
ىغق هاي كانپىػيت با ـغايظ نغػي نطتلظ ى روظواشيه
بهوگام ؾاػي اشتنالاتي نظل هاي ظيوانيك ؾاػه ها به كنك
غىؿ هاي كطيه بيػ ى اغتؽاـات تصاظفي

نيغظاناظي شنيظغطا

80

طظاپغؾت ؼليغطا

ـبيه ؾاػي توعيم آب ظغ ؾيؾتم روظ ؾظي ػايوظه غىظ،
كىهغوگ ى رـنه لوگاه

اصغغي كيىاه

80

طىؿ فظغت ؼلي

اثغفايبغهاي طم ـظه بغ پاغانتغهاي نكاىنتي ناؾه

ابظشي فغىـاوي ؾيظنهظي

80

ظغػي غانوظي نهظي

نكايؾه غفتاغ بته پلاؾتيك تشت ـغايظ تك نشىغي ى ؾه
نشىغي بغاي اؾلانپ ثابت  15ى  5.17ؾاوتينتغ

هـياغي ايغج

80

غافت پىغ ؼلي

نشاؾبه ؼظظي عغفيت باغبغي پي هاي وىاغي ،ىاكػ بغطاكهاي
ظىلايه اي ناؾه اي

هاـم الشؾيوي شنيظ

80

ـاه بغطىغظاغ ؾيظشؾيه

اثغ تؾليس طاك پىـؿ بالاي تىولهاي ؾظشي با اؾتفاظه اػ
ؼتىتكؾتايل ها بغ غىي نيػاه تغييغ ـكلهاي ػنيه ى ويغىهاي
پىـؿ ظاطلي

هاـم الشؾيوي شنيظ

80

ـاياه فغظ نػظك

كاغبغظ تىابػ طاف ظغ غىؿ وكاظ نشظىظ

بغىنوظكهوىيه بيؼه

80

ؼليػاظه نيغاغكلايي ؼاظفه

بهوگام ؾاػي نظل هاي ظيوانيكي الناه هاي نشظىظ ظغ ؾاػه
پل ها

نيغظاناظي شنيظغطا

80

ؼلي بيگي بوي نشنظ

تشليل خغياه ظىبؽظي غىي ؾغغيػ اىخي اؾتاوظاغظ با غىؿ
ؼظظي

بيغاني نشنظكغيم

80

فىلاظگغ اكبغ

آواليػ ػلػله ؾاػه هاي وانتكاغه لغػـي

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

80

كغيني ؾؽيظ

80

وعغي نوفغظ شانظشؾيه

اغػيابي غفتاغلغػه اي(ىبغغؾي گؾيطتگي)ؾظهاي طاكي به
كنك وغم افػاغ تفاطل نشظىظ

ىفائياه نشنىظ

81

ابغاهينياه بابك

بغغؾي نكاىنت لايه بوظي بته غلتكي تشت اؼنال تغييغات
فـاغ وغنال

نظز طىاه نغتطي

81

آغؾته ؼليغطا

اغػيابي ؼنلگغظ ظيافغاگم هاي بتوي ظاطل طاك با تىخه به
ـغايظ نهاغهاي ؼغطي

كىـا بهغىػ

81

اؾظبيگي نيوا

غفػ آلىظگي ؾياوىغ اػ پؾاب كاغطاوه هاي صوؽتي به غىؿ
تصفيه ظبيؽي گياه بالايي

تائبي هغوظي انيغ

81

خيغاوي كهغبا

اؾتفاظه اػ ىغكهاي FRPبغاي تانيه عغفيت طنـي ظغ اتصالات
پيؿ ؾاطته بته آغنه

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

81

غهگعغ وينا

بغغؾي تاثيغغلعت ىوىغ ؾىلفات نىخىظظغآب ظغياىتغىطـك
ـظه نتىالي بغبته شاىي نيكغىؾيليؽ ،ؾغباغه ىپىظغؾوگ آهك نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

نظل ؾاػي شغكت آبهاي ػيغ ػنيوي ظ غ تىظه هاي لغػـي ى
تؽييه بهتغيه غىؿ پاييه اوظاطته ؾظس ؾفغه به نوعىغ تثبيت
عىالاوىاغ ؾيظ ؼبظالغشيم
تىظه

81

ـكغي ؼلي

تشليل لغػه اي غيغ طظي پل هاي پؽ كـيظه خؽبه اي با ظغ
وعغ گغفته اوظغكوؿ طاك ى ؾاػه

شلبياه انيغنهظي

81

صالشي اشنظ

تشليل كناوؿ شغاغتي ىغق هاي ططيم لايه لايه با غىؿ وىاغ
نشظىظ نطتلظ

اػهغي نختبي

81

صبا فغػاوه

كاغبغظ ـبكه هاي ؼصبي نصوىؼي ظغ ـبيه ؾاػي فغايوع
باغؿ -غىاواب

اصغغي كيىاه

81

ظىفاوي وؼاظ ػهغا

تؽييه طغيب غفتاغ كاب هاي پيؿ ؾاطته نهاغبوظي ـظه با
باظبوظي فلػي

نظز طىاه نغتطي

81

ظيبي ظلىغ ظاىظ

بغغؾي تخغبي غفتاغ ظيىاغ طاك نؾلس ظغ نظل آػنايـگاهي ى
بهيوه ؾاػي تؾليس آه

ىفائياه نشنىظ

81

ؼباؾػاظه غطا

تاثيغ اوظاػه ونىوه هاي آػنايـگاهي ى وىغ ظاوه بوظي بغ
پاغانتغهاي نكاىنتي ى غفتاغ توؿ-كغوؿ طاك

ىفائياه نشنىظ

81

ؼباؾي ػاظه كهوىيه نختبي

بغغؾي پاغانتغيك پاؾض ؾاػه هاي غيغطظي نتكي بغ
خظاگغهاي غيغ طظي به شغكت ػنيه

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

81

غغىي ويؾياوي ؾيظانخظ

بغغؾي ى نظلؾاػي تغييغات كيفي آب كوىات

صفىي شنيظغطا

81

غلام وؼاظ واهيظ

 FRPبغاي

تكىيت ظال هاي ظى ظغفه با اؾتفاظه اػ صفشات
افػايؿ عغفيت بغؿ نوگوه اي

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

81

فاطلي نشنظؼلي

تشليل ظيوانيكي نشيظ هاي وينه بي وهايت به كنك غىؿ
اخػاء نشظىظ

بغىنوظكهوىيه بيؼه

81

فتاز پىغ غانيه

تاثيغ پظيظه اوظغكوؿ طاك ىؾاػه بغ نكاىنت غيغ الاؾتيك
ؾاػه هاي ظىظكؿ ناووظ بته آغنه ظغ بغابغ ػلػله

شلبياه انيغنهظي

81

كبيغي ـبوم

اغػيابي عغفيت باغبغي پي هاي نخاىغ ـيب به كنك غىؿ
اخػاء نشظىظ

غىـه طنيغ نشنظؼلي

81

نظظياه رالـتغي افـاغ

بهيوه ؾاػي ؾيؾتم غفػ آلىظگي ?پنپاؼ ىتصفيه? ظغ آبهاي
ػيغػنيوي با اؾتفاظه اػ الگىغيتم ؼوتيك

ؾغتاج نخيظ

81

نـهظي نيكاوي ليلا

بغغؾي غفتاغ ى وشىه اوتـاغ ؾياوىغ ى فلػات ؾوگيه ظغ آب
هاي ػيغػنيوي

اصغغي كيىاه

81

نهاخغي آغؿ

تخػيه ى تشليل خغياه ػيغ بشغاوي ى فىق بشغاوي بغاي نكاظػ
نطتلف ظغ لبه آبـاغ

بيغاني نشنظكغيم

81

وبىي ؾيظىشيظ

تشليل خغياه اػ غىي ؾغغيػهاي لبه تيػ نؾتظيلي ،نثلثي ى
عىػوكه اي

بيغاني نشنظكغيم

81

وىغبطؿ ؾيظهاـم

كناوؿ نىطؽي غيغ الاؾتيك ىغق هاي به كاغ غفته ظغ
ؾتىوهاي كىظي ـكل فىلاظي پغـظه با بته

اػهغي نختبي

81

وىغفغ نشنظ

بغغؾي غفتاغ ؾاطتناوهاي خظاؾاػي ـظه ظغ پايه ظغ اثغ
بغطىغظ با نىاوػ نخاىغ

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

81

يثغبي لاله

اصلاز طاكهاي ىاگغا باافػىظوي هاي نطتلف ى نكايؾه آوها

غىـه طنيغ نشنظؼلي

81

يىؾف ػاظه غىػبه

تشليل پايظاغي صفشات نؾتظيلي تشت باغهاي نياوي
ىاوتهايي ظاطل صفشه به غىؿ وىاغنشظىظ اؾپلايه

اػهغي نختبي

82

اوفغاظي نشنظهاظي

كاغبغظ نيغاگغاهاي نايػ هناهوگ ـظه بغاي كوتغل لغػه اي
ؾاػه هاظغؾظىز بالاي تشغك

شلبياه انيغنهظي

82

تغكي هغرگاوي نهظي

تؽييه طغيب كناوؿ ىغكهاي نوشوي ـكل تشت تاثيغ باغهاي
ظىلي ىخاوبي به غىؿ وىاغ نشظىظ

اػهغي نختبي

82

تينىغي غغب بهظاظ

تشليل اوتـاغ نىج لاى ظغ نشيظ هاي وانشظىظبانغػهاي خاوبي
ظلطىاه به غىؽ لايه هاي واػك

بهوام فغ فغهاظ

82

طانؾي پىغ انيغاشنظ

اثغات ػلػله هاي وػظيك به گؾل بغغفتاغهاي كابي بته آغنه

شلبياه انيغنهظي

82

ظىؾت نشنظي ابغاهيم

تشليل ظيوانيكي ؾاػه هاي خظاؾاػي ـظه باؾيؾتم هاي خظا
ؾاػ غيغ طظي

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

82

ؾليناوي فغ نشؾه

بغغؾي غفتاغ نكاويكي غىؾاػيهاي بته غلتكي نؾلس ـظه با
الياف فلػي ى پلي پغىپيله

نظز طىاه نغتطي

82

ؼػيػطاوي غؾىل

اؾتفاظه اػ غىؿ وكاظ نشظىظظغتؽييه تىپىلىؼي بهيوه ؾاػه ها

بغىنوظكهوىيه بيؼه

82

غلانؽلي شؾيه

بهوام فغ فغهاظ

82

فاطلي اشؾاه

0بغغؾي ؼنلكغظ اتلاف اوغؼي ؾاػه هاي خظاؾاػي ـظه
اغتؽاـي ىاغائه نظل خايگػيه ظىطظي

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

82

كاؾني شانظ

بغغؾي ؼنلكغظ (صلبيت) ظيافغاگم هاي ؾاػه هاي بتوي پيؿ
ؾاطته

نظز طىاه نغتطي

82

نعلىم ؾيظنهظي

آواليػ فغىپاـي ؾاػه به غىؿ الناوهاي نخػاي ها
بهبىظيافته()IAEM

تؽييه پاؾض تيغهاي بته آغنه تكىيت ـظه با صفشات
كانپىػيتي  ,FRPتشت بغؿ ,طنؿ ى ويغىي نشىغي ,با
اؾتفاظه اػ تئىغي نيظاه فـاغي اصلاز ـظه

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

82

وىغنشنظي وخف آباظي نشؾه

تشكيم ى باغبغي طاكهاي غؾي نؾلس ـظه با تؾليس كووظه هاي
تغكيبي

غىـه طنيغ نشنظؼلي

82

ايغخي فغ نهغظاظ

بغغؾي عغفيت باغبغي پي هاي ظاغاي ظيىاغه نشيظي تشتاوي

غىـه طنيغ نشنظؼلي

82

گلنغاوي ابغاهيني ؾؽيظ

بغغؾي نكاىنت ى نظىل الاؾتيؾيته ناؾه نطلىظ ـظه
باغيػطايؽات(الياف طغظه لاؾتيك ى پىظغ لاؾتيك)كاغطاوه
لاؾتيك ؾاػي

ىفائياه نشنىظ

82

نهغاه ويا وينا

بغغؾي تخغبي غفتاغ ظيىاغ طاكي نؾلس ظغ نظل آػنايـگاهي
كىخك نكياؽ

ىفائياه نشنىظ

82

نيثاكي ؼليغطا

اغػيابي پاؾض لغػه اي تىولها ظغ نشيظ طاكي به كنك وغم
افػاغاخػاي نشظىظ

ىفائياه نشنىظ

82

واصغطاكي صاظق

نظل ؾاػي تلفيكي آبهاي ؾظشي ى ػيغػنيوي با تاكيظ بغ ؼظم
كظؽيت پاغانتغها ى كابليت اؼتناظؾيؾتم

صفىي شنيظغطا

82

بشغيوي غلانغطا

شل نؽاظلات بيطىي ـيب نلايم ظغ آبهاي كم ؼنق ؾاشلي به
ىؾيله غىؿ تفاطل نشظىظ

اصغغي كيىاه

82

شخاػي ؾيظؼليغطا

اؾتفاظه اػ غىؿ صغيس وكاظ نشظىظبغاي تشليل خغياه آب
ػيغػنيوي با نثال نىغظي اػظـت نهياغ نوظكه اصفهاه

عىالاوىاغ ؾيظ ؼبظالغشيم

82

كغانتي هاظي

تاثيغ طاك ىغػي ىابؽاظ بغگه باظله بغ ػىال ظبيؽي ؾياوىغ

تائبي هغوظي انيغ

82

ؼباظي پىغ ؼليغطا

نظلؾاػي ى بهيوه ؾاػي كيفي آب غىظطاوه با اؾتفاظه اػ غىؿ
الگىغيتم ؼوتيك

ؾغتاج نخيظ

82

ػوگوه بهوام

غىوظ تىػيػ ؾغب ى كاظيىم طىظغىيي ظغ طاك شاـيه طياباه
هاي ـهغي

تائبي هغوظي انيغ

82

ؾاناوي نخظ ؾؽيظ

ـبيه ؾاػي ى بهيوه ؾاػي غىـهاي هىاظهي ى پنپاؼ-تصفيه ظغ
اشياء نشلي آبهاي ػيغػنيوي

صفىي شنيظغطا

82

ؾىطك لاغي كاىه

آواليػ ؾه بؽظي نىاظ تغاكم واپعيغبااؾتفاظه اػ الناه هاي
طظي به ـيىه تكغاغ

بغىنوظكهوىيه بيؼه

82

كانغاه كاعم

بغغؾي غفتاغلىله هاي پلي اتيله با ظاوؾيته بالا تشت
خابخايي گؾل ى اوتـاغ انىاج ػلػله

شلبياه انيغنهظي

83

شكم آباظي تىشيظ

بغغؾي نيكغىؾكىپي اثغ افػىظويهاي ـينيايي بغ طاك ظغ
تثبيت طاك

ىفائياه نشنىظ

83

نيغػاىوظ صظيكه

نـطصه ؾاػي كنيت ى كيفيت فاطلاب طاكؾتغي ى ؾاطت
پايلىت تصفيه اه خهت اؾتفاظه نخظظظغ ؾاطتناوهاي ؾبػ

تائبي هغوظي انيغ

83

ػناوي ؾينا

بغغؾي غفتاغ لىله هاي نظفىه فىلاظي تشت اثغغىاوگغائي با
اؾتفاظه اػغىؿ اخػانشظىظ

شلبياه انيغنهظي

83

غطائي نهظي

خغياه ؼبىغي اػ ػيغ ظغيره كـىيي ظغ كاوال هاي نؾتظيلي با
ؼغض نتفاىت

بيغاني نشنظكغيم

83

يىؾفياه نؾؽىظ

بغغؾي غفتاغ اؾتاتيكي غيغطظي ظيىاغهاي بغـي فىلاظي ظغ
تغييغـكلهاي بػغگ

بهوام فغ فغهاظ

83

نشنظي فاغؾاوي آغؿ

بغآىغظ اشتنالاتي بغاي اغتكاي اينوي لغػهاي لىله هاي
نظفىه ،نظالؽة نىغظي ـبكة گاػ ـهغي

بهوام فغ فغهاظ

83

غخبي پىغ ؼلي

بغغؾي اثغ اوظغكوؿ طاك  -ؾاػه با نظل هيؾتغػيؾؽ طاك

كىـا بهغىػ

83

ؾالظىغگغ شؾام

بغغؾي اثغ تغييغ ـكل ظىق بغ نيػاه ى غىوظ آب ـكؾتگي پايه
رنوي نشنظغطا
هاي پل

83

بلىري نشنظ

اغػيابي ؼنلكغظ كيتىؾاه به ؼوىاه نوؽكظ كووظه ظغ تصفيه آب

تائبي هغوظي انيغ

83

ناوي اشؾاه

تشليل پايظاغي صفشات نؾتظيلي هنغاه با تكىيتكووظه نياوي
با اؾتفاظه اػ غىؿ گالغكيه

اػهغي نختبي

83

خابغػاظه ؼغفاه

اؾتفاظه اػ تىابػ پايه هنىاغ ظغ شل بغطي نؽاظلات ظيفغاوؾيل
شاكم بغ نؾائل نكاويك خانظات

بغىنوظكهوىيه بيؼه

83

ؾكغاظي ؾهيل

بغغؾي گؾتغؿ انىاج ظغ نشيظ هاي بيوهايت به كنك غىؿ
تفاطل هاي نشظىظ ى وكاظ نشظىظ

بغىنوظكهوىيه بيؼه

83

نؽعم ؾؽيظ

اغػيابي ؼىانل نىثغ بغ بالا بغظه كاغائي گياه پالايي طاك
هاي آلىظه به فلػات ؾوگيه

تائبي هغوظي انيغ

83

فطاغنوؿ خؽفغ

آواليػ ظيوانيكي ؾاػه هاي نتكي بغ خظايـگغ  FPSبا ظغ وعغ
گغفته اوظغ كوؿ طاك-ؾاػه

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

83

ؾاؼتي ىشيظ نشنظنهظي

بغغؾي ى ـبيهؾاػي ؼنلكغظ ؾيؾتنهاي تػغيق ـيغابه ظغ
نغاكػ ظفه بيىغآكتىغ

ؾغتاج نخيظ

83

خلىؽ خنـيظي غطا

تشليل طصىصيات هيظغىليكي خغياه ظى فاػي ظغ ـيب ـكه
كائم

رنوي نشنظغطا

83

نىؾىي نهغ ؾيظهاظي

غفتاغ لغػه اي پلهاي كابلي ايؾتا با ؼغـه خؽبه اي فلػي با
ظغ وعغ گغفته تغييغ ـكلهاي بػغگ

شلبياه انيغنهظي

83

كـته گغ بهغىػ

بغغؾي كناوؿ نىطؽي صفشات اغتىتغىپيك بغ غىي اوىاغ تكيه
گاه الاؾتيك به غىؿ وىاغ نشظىظ اؾپلايه

اػهغي نختبي

83

خوتي ايناه

طصىصيات پغؿ هيظغىليكي ظغ ؾغغيػاىخي با ـؽاغ اوشواء
نطتلف پاي ؾغغيػ

بيغاني نشنظكغيم

83

ظغغائي نهظي

پيـبيوي تأ ثيغ تغييغ ـيب هيظغىليكي آبهاي ػيغػنيوي ظغ اثغ
بغظاـت ظغ آبطىاوهاي نخاىغ خبهه آب ـىغ ى اؾتفاظه اػ آه
عىالاوىاغ ؾيظ ؼبظالغشيم
ظغ نظيغيت نوابػ آب با وگغـي بغ ىطؽيت آبطىاه كاـاه

83

اؾنؽيل ػاظه وىؿ آباظي نهظي

صفىي شنيظغطا

83

نغاظي ؾنيه

نظيغيت تلفيكي نوابػ آب ؾظشي ى ػيغػنيوي ظغ ـغايظ كم آبي صفىي شنيظغطا

83

ظغػي گاىػوي فاظنه

بغغؾي اثغات خظاؾاػي لغػها غىي كاهؿ تكاطاي ـكل پعيغي
ظغ ؾاطتناوهاي بته آغنه

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

83

طيائي نشؾه

اغػيابي كاهؿ نكياؽ آناغي ظغ ـنال ايغاه

شؾاني كغناوي نؾؽىظ غطا

83

اشنظي غىز اله

افػايؿ كابليت خعب اوغؼي ظغ بته با اؾتفاظه اػ لاؾتيك ى
پلي اؾتايغه

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

83

ابغاهيني ظهـيغي ؾؽيظ

بغغؾي شغكت ى اوتكال آلايوظههاي هيظغىكغبوي ظغ نشيظ
طاكي

ىفائياه نشنىظ

83

ـاظويا غؾىل

ـبيه ؾاػي /بهيوه ؾاػي فغايوظباغوظگي-غىاواب(نظالؽه
نىغظي :شىػه آبطيػ ظػ-بطتياغي)

اصغغي كيىاه

83

ايػي نغتطي

كاغبغظ الگىغيتم ؼوتيك ظغ نظيغيت ى بهغه بغظاغي اػ ؾيؾتم
هاي روظ نطػوه (ؾيؾتم روظؾظي ػايوظغىظ)

اصغغي كيىاه

83

اشنظي نشنظ

بغغؾي تشليلي اتصال تيغ به ؾتىه پيؿ ؾاطته بتوي هيبغيظ
تشت اثغ تغكيب باغهاي كائم ىخاوبي

نىنوي ؼلي نشنظ

84

اطلاكي بىػاوي ؼليغطا

كاغبغظ ناـيه هاي بغظاغ پـتيباه ظغ نظلؾاػي نوابػ آب

اصغغي كيىاه

84

بهػاظخػي نشؾه

بغغؾي پغؿ هيظغىليكي ظغ شىطره آغانؿ ؾغ غيػ اىخي ـكل
با ناوػ ـيب ظاغ

بيغاني نشنظكغيم

84

پيغػاظه ظاىظ

بغغؾي ؼنلكغظ نيغاگغهاي نايػ هناهوگ ـظه ظغ كوتغل لغػه
اي ؾاػه ها تشت اثغ تشغيك هاي ظى بؽظي

شلبياه انيغنهظي

84

كائلي وينا

اغػيابي آؾيب پعيغي لغػه اي پل هاي نكاىم ؾاػي ـظه با
اؾتفاظه اػ پىـؿ بتوي به به كنك تىابػ ـكووظگي

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

84

ظىظي شؾيه

اؾتفاظه اػ تىابػ پايه هنىاغ ظغ شل بغطي نؾائل نكاظيغ ىيؼه
ظغ نهوظؾي

بغىنوظكهوىيه بيؼه

84

كىهي اصفهاوي نشنظ

بهيوه ؾاػي غىوظ پاكؾاػي آلايوظه هاي وفتي انتػاج واپعيغ
ؾبك ( )LNAPLsاػ آبهاي ػيغػنيوي آلىظه

صفىي شنيظغطا

84

ؾؽاظت نشؾه

نظل ؾاػي ؼظظي خغياه ؾغغيػ پلكاوي ظغ ـبكه خنػ آىغي
غىاه آب ـهغي

رنوي نشنظغطا

84

نؾيبي بغػي نهظي

بغغؾي پاؾض لغػه اي كاب هاي طنـي پيؿ ؾلطته بتوي با
اتصالات هيبغيظ

نىنوي ؼلي نشنظ

84

شاخي اشنظي نهظي

شل وينه تشليلي نؾائل اؾتاتيك ىاغتؽاؿ اخباغي تيغهاي
لايه اي با اؾتفاظه اػ غىؿ تىابػ اؾاؾي هنىاغ

بغىنوظكهوىيه بيؼه

84

ـنؾائي بهغىػ

84

تطت كىؾه آغؿ

بغغؾي كناوؿ نكاظػ ؾاطته ـظه اػ صفشات كانپىػيت FRP
به غىؿ وىاغ نشظىظ

اػهغي نختبي

84

ؼنىـاهي شؾيه

نظيغيت تلفيكي نوابػ آب ؾظشي ى ػيغػنيوي با اؾتفاظه اػ
نوظق فاػي

صفىي شنيظغطا

84

ؼلي خاوياه نشنظؼلي

بهيوه ؾاػي نىكؽيت ى عغفيت تخهيػات كوتغل خغياه
واناوظگاغ ظغ ؾيؾتم هاي هيظغىليكي تشت فـاغ با نوظق فاػي رنوي نشنظغطا

84

پىغـهابي ـكىفه

تاثيغ اوؽظاف پعيغي فىوظاؾيىه بغ ـكل پعيغي نىغظ وياػ
ؾاػه هاي كابي ـكل ؾه بؽظي بته آغنه

شلبياه انيغنهظي

84

اناني ؼليغطا

بغغؾي اثغ نىاظ افػىظوي ظبيؽي بغ غىي ته وـيه پعيغي لخه
فؽال

تائبي هغوظي انيغ

84

شؾيه لى غىز اله

اغائه نظل تشليلي خغياه غالب ظغ غىظطاوه هاي آبغفتي

كاغبغظ طايؽات نؽظوي به ؼوىاه خاعب ؾغب اػ نشلىلهاي آبي تائبي هغوظي انيغ

بغغؾي غفتاغ ظيوانيكي نيكغى ـنؽها تشت اثغ باغ خاوبي

شلبياه انيغنهظي

84

بهنوي ـىغيخه نصظفي

بغؾي ىنكايؾه كابليت اظنيواه لغػه اي ظغ كابهاي نهاغبوظي
ـظه هم نغكػ فىلاظي با اتصالات ؾاظه ىصلب تيغ به ؾتىه

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

84

ظيظه باه غىيا

بغغؾي اوظغكوؿ كيفي آب هاي ؾظشي ى ػيغػنيوي با اؾتفاظه
اػ غىؿ هاي آواليػ آناغي (نظالؽه نىغظي:آبطىاه ـاػوظ)

ؾغتاج نخيظ

84

وصيغي غخبلي خىاظ

بغغؾي تشليلي فىغپىليوگ ظغ پايظاغي تىول ها ظغ طاكهاي
وغم بااؾتفاظه اػ غىؿ اخػاء نشظىظ

ىفائياه نشنىظ

84

نظهغي نشنظغطا

غفتاغ لغػه اي  0ؾاطتناه هاي بتوي پيؿ ؾاطته بلوظ نغتبه
نكاىم به ػلػله با ظيىاغ بغـي فىلاظي

بهوام فغ فغهاظ

84

آغتىوياه غافيك

نكاىم ؾاػي تيغهاي بته نؾلس با اؾتفاظه اػ نصالس CFRP
پيؿ تويظه به غىؿ وصب ظغ وػظيك ؾظس ()NSM

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

84

شاخي هاـني ؼلي

بهيوه ؾاػي گوبظهاي بتوي نؾلس

نظز طىاه نغتطي

84

لظفي غطا

غىؿ خظيظ بغآىغظ طظا بغ نبواي باػيافت توؿ با اؾتفاظه اػ
تىابػ پايه

بغىنوظكهوىيه بيؼه

84

پغي ابغكىئي شاويه

كاغبغظ نظل هاي لخه فؽال ( )ASMSظغ هطم هىاػي لخه
ثاوىيه

تائبي هغوظي انيغ

84

بهلىلي پغيؾا

اصلاز كاغبغظ غىؿ ظغاشي بغ نبواي تغييغ نكاه ظغ نىغظ ؾاػه
هاي بتوي ظغ نؽغض ػلػله وػظيك به گؾل

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

84

نكيم فغيظ

تؽييه طغيب غفتاغ ؾاػه هاي ؾاطته ـظه با پاول هاي بػغگ
پيؿ ؾاطته بتوي

نظز طىاه نغتطي

84

هاـني شيظغي ؾيظكنيل

بغغؾي ؼنلكغظ نشل هاي ظفه به صىغت بيىغاكتىغ ظغ نكياؽ
آػنايـگاهي

ؾغتاج نخيظ

84

اشنظي فغ نهظي

بغغؾي كناوؿ نىطؽي ىغق هاي نؾتظيلي با طىاف واهنؾاه
ظغ ططانت به غىؿ وىاغ نشظىظ

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

84

صغاني فغىـاوي ؾؽيظ

بغغؾي كناوؿ الاؾتيك ى غيغالاؾتيك ىغكهاي نؾتظيلي با
تغييغات ططانت به غىؿ وىاغ نشظىظ اؾپلايه

اػهغي نختبي

84

فكيه ايناوي ؾيظنهظي

بهيوه يابي تيغهاي پيؿ تويظه ؾاظه ى ىصله اي ظغ پلها با ظغ
وعغ گغفته ظىل ؼنغ نفيظ ؾاػه ها

نظز طىاه نغتطي

84

كياوپىغ انيغ

تىؾؽه نظل هاي غفتاغي الاؾتىپلاؾتيك خانػ ىنظل ؾظس
نغػي ظغ پيؿ بيوي غفتاغ ظىغه اي طاك ها

شلبياه انيغنهظي

84

نلكي نشنظ

بغغؾي يك ؾكف ابظاؼي با تيغره هاي با خاه باػ به هنغاه
پاول هاي بتوي پيؿ ؾاطته

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

84

وصغي اشؾاه

نظالؽه ؼظظي غفتاغ ؾاػه هاي نيض كىبي ـظه تشت ـغايظ
اؾتاتيكي ى باغهاي ظيوانيكي واـي اػ ػلػله

هاـم الشؾيوي شنيظ

84

ـيض بهائي ؼلي نشنظ

بغغؾي پاؾض خاوبي ـنػ هاي نايل باغيك ـىوظه با
ظغوعغگغفته اوظغكوؿ غيغطظي طاك -ـنػ

شلبياه انيغنهظي

85

صياظپىغؾي ؾطت هاظي

بغغؾي اثغ اوؽظاف پعيغي فىوظاؾيىه بغ طغيب غفتاغ ؾاػه
هاي كابي بته آغنه

شلبياه انيغنهظي

85

ؼغفاوي خػي نؽصىنه

غىؿ هاي ظغىه يابي ظغ غىؿ نـطصه ها بغاي نؾائل طغبه
كىد يك بؽظي با ـغايظ نغػي پيريظه

رنوي نشنظغطا

85

نشنظياه ػهغا

بغغؾي غفتاغ ظغىه صفشه آخغ كاغي هاي نؽنىل ظغ ؾاطتناه
هاي بوائي تاغيطي ايغاه تشت باغگعاغي هاي نىوىتىويك

شلبياه انيغنهظي

85

نيغـاهػاظه لي لي

تىؾؽه وىاغ نشظىظ وصف الوهاغي شل اغتؽاؿ آػاظ پىؾته هاي
نتكاغه نغكػي

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

85

وكؿ ؼباؽ

85

اؾناؼيلي شخت

85

اؾني طاوي نهظيه

افػايؿ غاوظناه ؾغغيػهاي كواغي با تغييغ فغم هوظؾي ىغىظي كبيغي ؾاناوي ؼبظالغطا
نظيغيت تلفيكي نوابػ آب ؾظشي ى ػيغػنيوي ظغ هيظغىؾيؾتم
هاي پيخيظه

صفىي شنيظغطا

پاغانتغهاي هيظغىليكي نىثغ ظغ بهبىظ ؼنلكغظ ؾغغيػهاي
ػاىيه ظاغ

كبيغي ؾاناوي ؼبظالغطا

85

اوصاغي اشنظ

تؽييه طغايب تكىيت ظيوانيكي ىغق هاي ايػىتغىپيك الاؾتيك
نىغب تشت باغهاي نتشغك

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

85

بهغاني ؾؽيظ

تىػيػ تكاطاي ـكل پعيغي ؾاطتناه هاي وانتكاغه بته آغنه
با ؾيؾتم ظى گاوه كاب طنـي ى ظيىاغ بغـي

شلبياه انيغنهظي

85

بيغؼوظي نشنظصاظق

بغغؾي ؼظظي ى آػنايـگاهي تاثيغ پاغانتغهاي تؾليس بغ
عغفيت باغبغي پي هاي ؾظشي نتكي بغ ناؾه

ىفائياه نشنىظ

85

تىشيظي فغ شنيظ

بغغؾي صلبيت ظيافغاگم هاي پيؿ ؾاطته بتوي اػ وىغ ظبل تي
ظغ ظهاوه هاي بلوظ تشت باغگعاغي ػلػله

نظز طىاه نغتطي

85

خليلي فغـاظ

كاغبغظ طايؽات نؽظوي ظىلىنيت به ؼوىاه خاعب غوگ اػ
نشلىل هاي آبي

تائبي هغوظي انيغ

85

خنالي وؼاظ نشنظ

ـيب ـكه كائم با تبظيل هنگغا ى با خغياه ػيغ بشغاوي ظغ
بالاظؾت

رنوي نشنظغطا

85

خوتي نشنظهينه

تشليل ؼظظي عغفيت باغبغي پي هاي پاخظاغي

غىـه طنيغ نشنظؼلي

85

شبيبياه شؾه

نظل ؾاػي خظاـظگي بيه بته ى ىغق  FRPظغ تيغهاي بته
نؾلس تكىيت ـظه هنغاه با نظالؽات نىغظي

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

85

شؾيوي ؾيظخليل

نظل هيظغىليك ى كيفيت آبهاي ػيغػنيوي با غىؿ وكاظ نشظىظ

ؾغتاج نخيظ

85

طاكؾاغ انيغنشنظ

كناوؿ نىطؽي ىغق هاي كانپىػيت لايه اي وؾبتا ططيم به
غىؿ وىاغهاي نشظىظ

اػهغي نختبي

85

عىالفكاغي ـكيبا

بغغؾي غفتاغ ى اوتكال آلايوظه ها ظغ غىظطاوه ها با اؾتفاظه اػ
ـبكه ؼصبي نصوىؼي

اصغغي كيىاه

85

غشيني شخت

ظغاشي تبظيل هنگغا ظغ بالاظؾت ظغيره كـىيي ظغ كاوال با
ؼغض نتفاىت

بيغاني نشنظكغيم

85

ؾنيػ ؼاظل تىشيظ

بغغؾي كناوؿ الاؾتيك پىؾته هاي اؾتىاوه اي ظاغاي ـغايظ
نغػي نطتلف ى ىغق هاي ؾطت كووظه ي ظىلي به غىؿ وىاغ
نشظىظ

اػهغي نختبي

85

ـهابي كهفغطي نوصىغه

كاغبغظغىؿ ـبكه هاي ؼصبي نصوىؼي ى ناـيه هاي بغظاغ
پـتيباه ظغ تشليل ظيوانيكي اوظغكوؿ ؾاػه ىطاك

بهوام فغ فغهاظ

85

ؼباؾي فاغفاوي شخت

بغغؾي وفىعپعيغي واهنؾاوگغظ طاكها

غىـه طنيغ نشنظؼلي

85

كوبغظػفىلي نشنظ

بغغؾي كناوؿ نىطؽي الاؾتيك ى غيغ الاؾتيك ىغق هاي
كىؾي به غىؿ وىاغ نشظىظ

اػهغي نختبي

85

كؾائياه ـهغػاظ

نظالؽه تاثيغ پعيغي پاؾض لغػه اي ؾاػه هاي يك ظغخه آػاظ اػ
ـكل ػناوي غكىغظ ػلػله به كنك تبظيل نىخك

نظز طىاه نغتطي

85

كلاه ظىػاه نهظي

كاغبغظ ناـيه هاي بغظاغ پـتيباه ظغ پيؿ بيوي خغياه ىغىظي
نطاػه ى ؼنلكغظ بهيوه آه

اصغغي كيىاه

85

كياوي فلاىغخاوي شؾام

بهيوه ؾاػي فغاكاىـي ؾيؾتم هاي روظ نطػوه ى بغغؾي اثغ
تغييغات اكليني بغ ؼنلكغظ آه ها

اصغغي كيىاه

85

گوخي نوصىغ

تشليل ؼظظي طغبه ي كىج با اؾتفاظه اػ غىؿ هاي شخم
نشظىظ بغاي ـغايظ نغػي پيريظه

رنوي نشنظغطا

85

لظيفي ؼلىيخه نيلاظ

ـياغػوي به ؼوىاه يك غىؿ به خاي گػيه آناظه ؾاػي ؾظشي
بته خهت خلىگيغي اػ خظاـظگي ؾظشي ىغقFRP

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

85

نشنىظآباظي اشؾاه

تشليل غفتاغ تغاكم واپعيغ نىاظ ظغ شالت الاؾتيك ى پلاؾتيك
به غىؿ الناه نشظىظ

بغىنوظكهوىيه بيؼه

85

نغاظي غىز اله

بغغؾي غفتاغ خاوبي ؾيؾتم كاب فىلاظي ؾبك ( ) LSFبا نهاغ
بوظ هاي كظغي تشت باغهاي افػايؿ يابوظه ى ظىغه اي

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

85

نؾتاخغاه گىغتاوي آغؿ

ـبيه ؾاػي كيفي نوابػ ظغ هيظغىؾيؾتم هاي پيريظه نظالؽه
نىغظي آبطىاه كىهپايه -ؾگػي اصفهاه

صفىي شنيظغطا

85

نصلشي بهاغاوري ايناه

تشليل اغتؽاـات ؾاػه ظغ اثغ شغكت كظاغهاي ػيغػنيوي

بهوام فغ فغهاظ

85

نكتظغي اصفهاوي انيغ

اؾتفاظه اػ تىابػ پايه ظغ شل بغطي اػ نؽاظلات ظيفغاوؾيل
روظ بؽظي ظغ نكاه ى ػناه

بغىنوظكهوىيه بيؼه

85

نىشظياه ؼظاغ بـيغ

نظل ؾاػي تلفيكي آب هاي ؾظشي ى ػيغ ػنيوي ظغ
هيظغىؾيؾتم هاي پيريظه

صفىي شنيظغطا

85

يػظاوي پىغ نائظه

بهيوه ؾاػي ؾيؾتم هاي خنػ آىغي ى شنل ى وكل پؾناوظهاي
خانظ ـهغي نظالؽه نىغظي ـهغؾتاه ـاػوظ

ؾغتاج نخيظ

85

يؽكىبي نغتطي

تشليل اوظغكوؿ ؾيال  -ؾاػه با اؾتفاظه اػ تىابػ پايه ونايي
به غىؿ بظىه ـبكه لا گغاوؼي

بغىنوظكهوىيه بيؼه

85

ػوظي آتـباغ ؾيظنهظي

بغغؾي نكظػ كوتغل ى پغؿ هيظغىليكي ظغ توظاب با نكاظػ
نؾتظيلي ى نثلثي غىي ـيب¬هاي نتفاىت

بيغاني نشنظكغيم

86

ابغاغي اشؾاه

بغغؾي كناوؿ ى فغاكناوؿ نكاظػ فىلاظي ؾغظ وىغظ ـظه به
غىؿ وىاغهاي نشظىظ

اػهغي نختبي

86

آغياوپىغ آػاظه

كاغبغظ نظلهاي ـبكه ؼصبي ى ؼصبي -فاػي تظبيكي ظغ تؽييه
طغيب تطليه خغياه ظغ ؾغغيػهاي كواغي

كبيغي ؾاناوي ؼبظالغطا

86

آكاخاه ؼبظالله نؾؽىظ

تشليل ؼظظي ظيىاغهاي طاك نؾلس به ؼئىؾوتتيك با ؼواصغ
تؾليس نىغب

غىـه طنيغ نشنظؼلي

86

آكاياغػاظه نهظي

فـاغ خاوبي طاك بغ ظيىاغه گىظبغظاغي هاي نهاغ ـظه

كىـا بهغىػ

86

انيغغخب آعغ

بهيوه ؾاػي ـبكه هاي اوتكال آب تىؾظ الگىغيتم ؼوتيك
ىنوظق فاػي

رنوي نشنظغطا

86

انيغؼبظالهياه نهؾا

تهيه نظل خظيظ غفتاغي بغاي ىاشظهاي آخغكاغي نؽنىل
ؾاطتناه هاي بوايي تاغيطي ايغاه

شلبياه انيغنهظي

86

اوصاغي پغىاوه

شل نؽاظلات تغاكم واعيغ واىيغ -اؾتىكؽ به غىؿ طنوي كانل

رنوي نشنظغطا

86

بهػاظي فغاوك

نظلؾاػي هيظغىظيوانيكي پظيظه ي ـكؾت ؾظ ظغ پيراه غىظها
( نظالؽه نىغظي ؾظ ى غىظطاوه ػايوظه غىظ )

كبيغي ؾاناوي ؼبظالغطا

86

خىػظاوي آواهيتا

بغؾي تاثيغ ابؽاظ ظغ غىؿ ـياغػوي بغ خظاـظگي ىغق  FRPاػ
ؾظس بته

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

86

شاج غؾىليها نشنظخىاظ

بغغؾي پاغانتغي غفتاغ ؾظهاي پاغه ؾوگي با غىيه بتوي تشت
ـغايظ اؾتاتيكي ى ظيوانيكي

ىفائياه نشنىظ

86

شؾه طاوي ابغاهيم

اغائه ى ظؾته بوظي اتصالات طنـي ظغ ؾاطتناوهاي پيؿ
ؾاطته بتوي

بهوام فغ فغهاظ

86

غفيػ ػاظه وصغآباظي هاظي

تىؾؽه غىـهاي تشليل لغػه اي ؼنلكغظي با ظغ وعغ گغفته
اوظغكوؿ طاك ىؾاػه

شلبياه انيغنهظي

86

ػؼفغاوي نشنظنهظي

بغغؾي وـؾت ؾظشي ػنيه بغ اثغ شفغ تىول هاي ظىكلىي نتغى
ظغ اصفهاه ( كظؽه شظ فاصل ايؾتگاه آػاظي تا ايؾتگاه
غىـه طنيغ نشنظؼلي
ـغيؽتي )

86

ؾلظاوي شانظ

بغغؾي هيظغىليك خغياه ظغ ؾغغيػ ؾظهاي ػيغػنيوي

كبيغي ؾاناوي ؼبظالغطا

86

ـنؽ خىػظاوي نشنظغطا

اوتـاغ انىاج ؼغطي ظغ ىغق هاي واػك ى وؾبتا" ططيم به
غىؿ نىظال ظيفي

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

86

ـيغنشنظي فاظنه

تشليل غفتاغ ظيوانيكي غفتاغ لىله هاي نظفىه ظغطاك ظغ
واشيه طم تشت اثغ اوتـاغ انىاج

بهوام فغ فغهاظ

86

صابغي نيؽاظ

شل وينه تشليلي نؾائل اؾتاتيك ى اغتؽاؿ اخباغي صفشات
لايه اي با اؾتفاظه اػ غىؿ تىابػ پايه هنىاغ

بغىنوظكهوىيه بيؼه

86

صبىغي شؾه

اؾتفاظه اػ تكويك هاي ظاظه كاىي ظغ اغػيابي آؾيب پعيغي
نوابػ آب ػيغػنيوي ظغ غاؾتاي نظيغيت خانػ

صفىي شنيظغطا

86

ظاهغي شانظ

ؾوخؿ تخغبي اؾتشكام بته نؾلس ـظه با الياف ظغ بغابغ
اوفخاغ

ابظشي فغىـاوي ؾيظنهظي

86

كافله باـي ؾيظنشؾه

پيؿ بيوي بلوظ نظت باغؿ با اؾتفاظه اػ ؾيگوال هاي بػغگ
نكياؽ اكليني ى نظل هاي غيػ نكياؽ نظالؽه نىغظي غىظطاوه
ػايوظه غىظ

اشنظي آػاظه

اؾتفاظه اػ ؾيؾتم اؾتوتاج فاػي بغ پايه ـبكه ؼصبي
تظبيكي( َ ) ANFISخهت نظلؾاػي ؾغي هاي ػناوي روظ نتغيغه
صفىي شنيظغطا
هيظغىلىؼيكي

86

86

كياه پيـه كاؾم

گل نشنظي نشنظشؾيه

ـبيه نتغاكمؾاػي ؼظظي خغياه بته طىظ

رنوي نشنظغطا

86

لـكغبلىك هاظي

بغغؾي پايظاغي اغتخاؼي ى غيغ اغتخاؼي صفشات نايل به
غىؿ وىاغ نشظىظ اؾپيلايه

اػهغي نختبي

86

لظفي نهياغي ـهغام

بغغؾي اثغ تكىيت  FRPبغ غىي اخػاي نغػي ظيىاغ بغـي ظغ
غفتاغ ظيىاغ

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

86

نشنظي اوائي نغيم

غفتاغ ؾتىه¬ هاي بتوي نؾتظيلي نشصىغ ظغ  FRPبا ظغ وعغ
گغفته اثغ ـؽاغ گىـه

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

86

نغتطىي وصيغي وؾغيه

تشليل ؼظظي پايه هاي ؾوگغيػه اي كىبيظه ـظه تشت باغگعاغي
اؾتاتيكي ى ظيوانيكي

كىـا بهغىػ

86

وؽيني فغ ابغاهيم

تشليل ؼنلكغظ ي ؾاطتناوهاي وانتكاغه بته آغنه تشت اثغ
ػلػله هاي ظى بؽظي

شلبياه انيغنهظي

86

اشنظي انيظ

بغغؾي كناوؿ نىطؽي ىغق هاي كانپىػيت ىيؾكى الاؾتيك به
غىؿ وىاغ نشظىظ

اػهغي نختبي

86

خؽفغي وؾغيه

تثبيت طاك هاي ظاوه اي با اؾتفاظه اػ پلينغهاي نايػ

ىفائياه نشنىظ

86

باغػي ـينا

كبيغي ؾاناوي ؼبظالغطا

87

ابغاهيني صفغ

تائبي هغوظي انيغ

87

اشؾاه پىغ ىشيظ

ـبيه ؾاػي خغياه طىه ظغ ـغياه كاغىتيظ با ظغ وعغ گغفته
اوظغكوؿ ؾاػه ى ؾيال

رنوي نشنظغطا

87

اظيب شاج باكغي ـنؽ آ باظي
شانظ

بغغؾي غفتاغ اؾتاتيكي غيغطظي ى اغائه نظل غيغطظي نؽاظل
بغاي اتصالات تيغ -ؾتىه بته نؾلس

بهوام فغ فغهاظ

87

انيظي نغتطي

بغغؾي ى تؽييه ؼنلكغظ نشىغ ـغق به ؼوىاه كغيظىغ آػاظ

ابظشي فغىـاوي ؾيظنهظي

87

بهغىػياه ؾناوه

اغػيابي ؼنلكغظ ظاوه بلىظ به ؼوىاه نوؽكظكووظه ى كنك
نوؽكظكووظه ظغ تصفيه آب

تائبي هغوظي انيغ

87

پايظاغي پىيا

تطنيه ناتغيؽ نبظاء-نكصظ با اؾتفاظه اػ اظلاؼات شخم
تغافيك كناه هاي ـناغؿ ـظه

ـتاب بىـهغي ؾيظواظغ

87

پىياه نهغ نشنظ

بغغؾي تاثيغ لايه ؾپغي بغ آبـؾتگي پايه پل تشت اثغ
خغياه غيغ ظائني
اغػيابي كاغايي وـاؾته به ؼوىاه نوؽكظكووظه هنغاه بوتىويت
به ؼوىاه كنك نوؽكظكووظه ظغ تصفيه آب

بغغؾي نتغيغهاي كلاه خغياه تغافيك ى غفتاغ غاووظگاه ظغ
نكظػ پايه بػغگغاههاي ظغىه ـهغي (نظالؽه نىغظي :بػغگغاه
ـهيظ طغاػي اصفهاه)

ابظشي فغىـاوي ؾيظنهظي

87

تنوائي طىػاوي نشنظ

تؽييه ى اغػيابي نؽياغهاي پايظاغي ظغ نظيغيت نوابػ آب
شىطه آبغيػ ػايوظه غىظ

صفىي شنيظغطا

87

تىكلي وبىي ؾيظاشؾاه

بهغه بغظاغي بهيوه اػ نطػه ؾظ با ظيظگاه تلفيكي آب ؾظشي ى
ػيغػنيوي با اؾتفاظه اػ تكويك هاي فاػي

صفىي شنيظغطا

87

ركغائي ايناه

بغغؾي تاثيغ پىػىلاه ظبيؽي طاؿ ى پىظغ ؾوگ بغ غىي
نكاىنت نكاويكي ى ظىام بته غلتكي خاظه اي با اؾتفاظه اػ
ونىوه هاي آػنايـگاهي ى ونىوه هاي بظؾت آنظه اػ ؼنليات
نيظاوي

نظز طىاه نغتطي

87

شنيظي ـهغطائي آغنيه

بغغؾي ؼظظي غفتاغ بته هاي اليافي با ظغ وعغ گغفته يك
تىػيػ اشتنالي الياف

شلبياه انيغنهظي

87

ظائي خىاظ انيظ

اغػيابي ظاوه بلىظ به ؼوىاه خاعب غوگ اػ پؾاب فاطلاب هاي
وؾاخي

تائبي هغوظي انيغ

87

ظباغي نشؾه

اغائه غىؿ هايپغ الناوهاي فـغظه ( )CHMبغاي نشاؾبه تىابػ
گغيه ظغ نشيظ-هاي وانوعم هوظؾي

بهوام فغ فغهاظ

87

ظغافـاه ؾتاغ

نظلؾاػي ؼظظي اؾتهلاك اوغؼي نىج به ىؾيله صفشه نـبك

رنوي نشنظغطا

87

ظغي نخيظ

اؾتفاظه اػ طايؽات كاغطاوخات ـهغك صوؽتي بيغخوظ خهت
تؾليس ى بهبىظ پاغانتغهاي نكاىنتي طاك ناؾه اي

كىـا بهغىػ

87

ظكتي پىغ غطا

تاثيغ باػـىهاي وانوعم بغ طصىصيات لغػه اي ظيىاغهاي
بغـي بتوي

بهفغويا كيارهغ

87

ظهكغظي نشنظغطا

بغغؾي غفتاغ لغػهاي كابهاي پيؿ ؾاطته بتوي هنغاه با ظيىاغ
بغـي پيؿ ؾاطته

نظز طىاه نغتطي

87

ظيىاه نخيظ

شعف پغؿ هيظغىليكي ظغ نشظىظه تبظيل خغياه فىق بشغاوي
به ػيغ بشغاوي

كبيغي ؾاناوي ؼبظالغطا

87

غبيؽي نشنظشؾيه

اغائه ى بغغؾي اتصالات نطتلظ تيغ فىلاظي ى ؾتىه بتوي

بهوام فغ فغهاظ

87

ػيباؾطه شؾه

بهيوه ؾاػي ؾاػه هاي بته آغنه با كاب طنـي بغ اؾاؽ
كنيوه كغظه ـاطف طؾاغت با اؾتفاظه اػ آلگىغيتم ؼوتيك

بهوام فغ فغهاظ

87

ؾليني نهظي

غىؿ تغكيبي وصب ؾظشي ىغق ظغ ظاطل ـياغ ( )EBRIGخهت
اتصال ىغق هاي  FRPبه تيغ بتوي

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

87

ـانلي ؾيظنؾؽىظ

نظالؽه تاثيغپعيغي پاؾض هاي لغػه اي ؾاػه هاي روظ ظغخه
آػاظ اػ ـكل ػناوي غكىغظ ػلػله به كنك تبظيل نىخك

نظز طىاه نغتطي

87

صابغي وصغآباظي آغناه

نظيغيت خانػ نوابػ آب شىطه آبغيػ ػايوظه غىظ

صفىي شنيظغطا

87

صفائي نغتطي

بغغؾي كاغايي شعف نىاظ آلي با اؾتفاظه اػ ظي اكؾيظ
تيتاويىم ( )TiO2ظغ لىله هاي تغاىا وؾبت به وىغ طىغـيظ

ؾغتاج نخيظ

87

ظاهغي ؾپيظه

اؾتفاظه اػ غىؿ ـياغ ػوي به خاي آناظه ؾاػي ؾظشي نتظاىل
خهت خلىگيغي اػ خظا ـظگي صفشات تكىيتي  FRPظغ بغؿ

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

87

ظباظبائي كاـاوي انيغهنايىه

بغغؾي ؼظظي غفتاغ لغػه اي اتصال نكاىم طنـي تيغ به ؾتىه
بتوي پيؿ ؾاطته

نظز طىاه نغتطي

87

عفغي وائيوي نؽيه الظيه

بغغؾي كاغايي نظل ناـيوهاي بغظاغ پـتيباه ظغ پيؿ بيوي
غلعت ويتغات ظغ آبهاي ػيغػنيوي ى نكايؾه آه با نظل
MODFLOW

ؾغتاج نخيظ

87

ؼغبگل غاشله

بغغؾي كناوؿ ىغق هاي با طىاف واهنؾاه ظغ ططانت وؾبتا
ططيم تشت باغگعاغي نكاويكي ى شغاغتي

اػهغي نختبي

87

فظكي ىخيهه الؾاظات

بغغؾي تاثيغ اوىاغ پىػىلاه بغ نـطصات نكاويكي ى ظىام بته
طىظتغاكم

بهفغويا كيارهغ

87

فغـاظفغ انيظ

تطنيه ؾغؼت نتىؾظ ؼنكي ى توؿ بغـي نغػي ظغ كاوال هاي
با بهتغيه نكظػ هيظغىليكي عىػوكه اي ى نؾتظيلي به غىؿ
وگاـت هنظيؾي

كبيغي ؾاناوي ؼبظالغطا

87

فغـي فاظنه

اصلاز نىاظ واوى نتطلطل ؾيليؾي( )SBA-15ى كاغبغظ آه
خهت شعف ويتغات اػ نشلىلهاي آبي

ؾغتاج نخيظ

87

كاؾني نغطيه

اغائه غىؿ واشيه وػظيك ى نظل هاي وينه تشليلي بغاي تشليل
اوظغكوؿ ؾاػه ى طاك ى پاؾض شظاكثغ ؾاػه هاي نخاىغ هم ظغ
بهوام فغ فغهاظ
ػلػله

87

كوظيل نهظي

بغغؾي خغياه ظغ نيغاگغ تلاظني توعيني با اؾتفاظه اػ غىؿ
هيبغيظي SPH-FEM

رنوي نشنظغطا

87

كغم وؾب انيه

كينت گعاغي ظغ كظاغ ـهغي (نظالؽه نىغظي  :نتغى اصفهاه )

ابظشي فغىـاوي ؾيظنهظي

87

كغني هغؾتاوي ؼلي

بغغؾي آػنايـگاهي عغفيت باغبغي طاك نؾلس به ؼئى گغيظ با
غىـه طنيغ نشنظؼلي
آغايؿ غيغ يكوىاطت

87

كغينياه نشؾه

بهغه بغظاغي بهوگام ى تغتيبي نطػه با اؾتفاظه اػ الگىغيتم
خؾتخىي هاغنىوي ى ؾيگوالهاي بػغگ نكياؽ اكليني

اصغغي كيىاه

87

كياوي فلاىغخاوي نشنظ

خعب بيىلىؼيكي فلػ كغم با اؾتفاظه اػ لخه ظفؽي فاطلاب
ـهغي اػ نشلىلهاي آبي

تائبي هغوظي انيغ

87

نشنظي فغػاوه

بهبىظ ؼنلكغظ ـبكه هاي طياباوي ظغ اغتباظ با اثغات ىكىغ
تصاظف هاي تغافيكي ظغ آوها

ـتاب بىـهغي ؾيظواظغ

87

نشنىظآباظي ؾيظشانظ

شلبياه انيغنهظي

87

نؽتنظي وظا

بغغؾي ؼنلكغظ نيكغىـنػ ها تشت اثغ باغ ظيوانيكي با
بهؾاػي غفتاغ طاككاغگيغي نظل ؾظس نغػي بغاي ـبيه

بغغؾي پاغانتغهاي نكاىنتي طاك ناؾه اي ى ناؾه ي لاي ظاغ
تؾليس ـظه با الياف پغىپيله ى تغاـه هاي لاؾتيك فغؾىظه

غىـه طنيغ نشنظؼلي

87

نىؾىي ػاهظ ؾيظشنيظ

بغغؾي كاغبغظ ػائظات نؽظوي صوايػ ؾوگ ظغ شعف ويتغات اػ
نشلىل هاي آبي

ؾغتاج نخيظ

87

نيغنشنظصاظكي ؾيظنشنظ

پيؿهاي بالاظؾت با اؾتفاظه اػ نظل بيوي غىاواب شىػهANFIS
بغاي بهغهبغظاغي بهيوه اػ نطاػه ؾظها

اصغغي كيىاه

87

وعيف كاغ نشنظ

نظالؽه بك با بكاغ گيغي نظل ي غفتاغ ؾاػه وگهباه ـنػ ى تاي
غفتاغي الاؾتىپلاؾتيك خانػ ظى ؾظشه ى ؾظس نغػي

شلبياه انيغنهظي

87

ويك وام صفغي كىري كبغي

غىـه طنيغ نشنظؼلي

87

ىشيظظؾتخغظي فتاز

اثغ گىظبغظاغي بغ ؾاطتناه هاي نخاىغ

ىفائياه نشنىظ

87

هاـني ـهغكي وخنه

عغفيت باغبغي پي هاي ؾظشي ىاكػ بغ طاك رؾبوظه -
اصظكاكي نؾلس به ؼئىگغيظ
نظالؽه آػنايـگاهي خاعب نىج آب نوشوي ـكل ظغ شىطره
هاي كـؿ

رنوي نشنظغطا

87

هظائي ؾيظنشنظغطا

بغغؾي نؾائل طنؿ ى اغتؽاؿ آػاظ ىغق هاي ططيم كانپىػيت
با اؾتفاظه اػ غىؿ تىابػ پايه ونايي

بغىنوظكهوىيه بيؼه

87

ـهباػي نيوا

ىفائياه نشنىظ

87

ؾبشاوي اشؾاه

بغغؾي آػنايـگاهي ظىام غىؾاػي هاي بتوي نتطلطل

بهفغويا كيارهغ

87

شؾيه ػاظه شخاػي ؾيظاشنظغطا

بهيوه ؾاػي تىپىلىؼي ؾاػه هاي پيىؾته صفشه اي تشت اثغ
باغگعاغي اؾتاتيكي ى ظيوانيكي گعغا

بغىنوظكهوىيه بيؼه

تشليل ؼظظي اوتـاغ انىاج شاصل اػ اوفخاغ ظغ نشيظهاي
پيىؾته ى واپيىؾته

87

اله ظاظياه ؾؽيظ

87

نوصىغي ىغوىؾفاظغاوي ويكى

اؾتفاظه اػ تىابػ ونايي ظغ شل نؽاظلات ظيفغاوؾيل نشيظ هاي
نتطلطل اـباغ

بغىنوظكهوىيه بيؼه

87

تكظيغياه نشنظغطا

نظالؽه ي آػنايـگاهي آبـؾتگي نىطؽي ظغ پايه ي پل با پي
پيىؾته

رنوي نشنظغطا

87

اؼغابي خـىكاوي نشنظخىاظ

تشليل طظغپعيغي غىگعغي آب ظغ ؾظ با ظغ وعغ گغفته
خوبه هاي هيظغىليكي ى هيظغىلىؼيكي (نظالؽه نىغظي :ؾظ ىوك) كبيغي ؾاناوي ؼبظالغطا

تشليل غيغطظي اخػاء نشظىظ تيغهاي بته آغنه تكىيت ـظه با
ىغق  FRPبه غىؿ تؾليس طاغخي با وصب بغ غىي ـياغهاي
ظىلي ( )EBROG

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

88

ابغاهيم پىغكىنله هىنه

بغغؾي ؼنلكغظ ػائظات گغظى به ؼوىاه خاعب بغاي شعف غوگ
اػ نشلىل هاي شاىي غوگيوه هاي وؾاخي

تائبي هغوظي انيغ

88

اؾلانياه فائػه الؾاظات

آواليػ واوى ىغق ها بغ پايه تئىغي الاؾتيؾيته غيغ نشلي
اغيوگه با اؾتفاظه اػ غىؿ وىاغ نشظىظ اؾپلايه

اػهغي نختبي

88

اوالىئي راظگاوي شنيظغطا

بهغه گيغي اػ ابػاغهاي اكتصاظي به نوعىغ بهبىظ كاغآيي
اؾتفاظه ظغ آب نظالؽه نىغظي  :شىطه آبغيػ ػايوظه غىظ

اشنظي آػاظه

88

اىهب يػظي ؾيظؼلي

تؽييه طغيب غفتاغ كاب¬هاي بتوي پيؿ¬ؾاطته با اتصالات
وينه¬صلب

نظز طىاه نغتطي

88

آهىكلوظغي ؾيظويغم

هيظغىليك خغياه ظغ شىطره هاي آغانؿ ـيب ـكه هاي كائم
نخهػ به نؾتهلك كووظه هاي ـياغي ـبكه اي

كبيغي ؾاناوي ؼبظالغطا

88

بطـياه لنىكي الهام

كناوؿ نىطؽي ىغق¬ها با اـكال نطتلف با تكيه¬گاه¬هاي
وكظه¬اي با اؾتفاظه اػ غىؿ  Hp-Cloudهنغاه با طغايب
لاگغاوؼ

اػهغي نختبي

88

خنـيظي ؾخاظ

هيظغىليك خغياه بغ غىي ؾغغيػهاي كليظپياوىيي

كبيغي ؾاناوي ؼبظالغطا

88

خىاهغي انيغ

پهوه بوظي كيفي آب غىظطاوه با اؾتفاظه اػ غىؿ تغكيَبي فاػي
ى تشلَيل نىلفه هاي اصلي ( )PCAنظالؽه نىغظي :غىظطاوه
صفىي شنيظغطا
ػايوظه غىظ
بغغؾي غفتاغ پيهاي نتفاىتهاي گؾتغظه ـنؽي با ـنػ

ىفائياه نشنىظ

88

غشنت ويا نهغاه

88

غؾتم ػاظه لؾبىنشله ظاها

بغغؾي تكوىلىؼي بته پىظغي ىاكوـي ( )RPCى اثغ تىام
نيكغىؾيليؽ ى واوىؾيليؽ بغ آه

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

88

غؾتني ويكى نختبي

اغػيابي آؾيب¬پعيغي كيفي آب¬ هاي ػيغػنيوي با اؾتفاظه اػ
نوظق فاػي ،نظالؽه¬ي نىغظي :آبطىاه¬هاي شىطه¬ي آبغيػ
ػايوظه غىظ

صفىي شنيظغطا

88

غطائي فغـاظ

خعب ؾياويظ با اؾتفاظه اػ ػايظات گوظم اػ نشلىلهاي آبي

تائبي هغوظي انيغ

88

غفيؽي ظاكاوكي ايلواػ

بغغؾي آػنايـگاهي تأ ثيغ اوىاغ عغات واوى بغ ظىام غىيه¬هاي
بتوي ظغ بغابغ پظيظه عىب ى يطبوظاه

بهفغويا كيارهغ

88

ؾالني ويلىفغ

نوشوي¬هاي لوگغ -رغطؿ اتصالات خىـي تيغ به ؾتىه
فىلاظي

بهوام فغ فغهاظ

88

ؾليناوي اشؾاه

شل نؾائل نكاويك خانظات با اؾتفاظه اػ تىابػ پايه هنىاغ به
ـكل بظىه ـبكه نشلي

بغىنوظكهوىيه بيؼه

88

ؾليناوي فغ اشؾاه

بغغؾي ؼنلكغظ فغآيوظ اوؽكاظ الكتغيكي ى لطته¬ؾاػي تكنيلي
ظغ شعف نىاظ ـىيوظه اػ نشلىل¬هاي آبي

تائبي هغوظي انيغ

88

ؾيظبغػاوي نشبىبه

اغػيابي آػنايـگاهي غفتاغ اؾتاتيكي ى ظيوانيكي طاك¬ هاي
ظاوه اي اصلاز ـظه با تػغيق پلينغ نايػ

شلبياه انيغنهظي

88

ـكيب ػاظه آغيه

ظغاشي ى تىليظ نطلىظايهاي بته آؾفالتي گغم ؾغباغه

ابظشي فغىـاوي ؾيظنهظي

88

ـيض ػيه الظيوي شؾيه

اغػيابي پاغانتغهاي نكاىنتي طاك غؾي نؾلس ـظه با الياف
پلي¬ پغىپيله ى تثبيت ـظه با پلينغ

غىـه طنيغ نشنظؼلي

88

صالشي انيه

بغغؾي غفتاغ نكاويكي نطلىظ هاي آؾفالتي با غىؿ اخػاي
نشظىظ

ابظشي فغىـاوي ؾيظنهظي

88

طيائي غاظ ىشيظ

اغػيابي اثغات تغييغ اكليم بغ پاغانتغهاي هىاـواؾي ى
هيظغىلىؼيكي شىطه آبغيػ ؾظ ػايوظه غىظ

صفىي شنيظغطا

88

ظىغؾىاظكىهي نهغاه

به كاغ گيغي نظلهاي بؾت ى بوظ ظغ بغغؾي اخػاي نغػي
ظيىاغهاي بغـي بته آغنه ظاغاي باػـى

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

88

ؼؾگغياه پاغؾا

بغغؾي آػنايـگاهي تأ ثيغ اوىاغ پىػىلاه بغ ظىام بته
طىظنتغاكم نؽنىلي ى اليافي ظغ بغابغ رغطههاي يض ى عىب

بهفغويا كيارهغ

88

ؼلي ؼؾگغي غواوي نشنظ

بغغؾي اؾتفاظه اػ الياف پلي¬ پغىپيله ظغ نطلىظ¬هاي
آؾفالتي شاىي ؾغباغههاي فىلاظي

ابظشي فغىـاوي ؾيظنهظي

88

ؼنىري فغىـاوي نخيظ

باػوگغي نظل اوتطاب ظغيكه ؾفغ ؾاكواه ـهغ اصفهاه با ىاغظ
كغظه پاغانتغ هػيوه ؾفغ

ـتاب بىـهغي ؾيظواظغ

88

كغيـي ؾيظفغػاظ

بغغؾي كاغبغظ ػائظات كـاىغػي بغوح ظغ شعف كاظنيم ى ويكل
اػ نشلىل هاي آبي

ؾغتاج نخيظ

88

كليوي فغيظ

كناوؿ نىطؽي ىغق¬هاي كانپىػيت لايه¬اي ططيم بغ اؾاؽ
تئىغي ػيگػاگ نغتبه بالا با اؾتفاظه اػ غىؿ وىاغ نشظىظ
نؽنىلي

اػهغي نختبي

88

نشنظي نوفغظ ؾلظاوؽلي

بغغؾي پايظاغي الاؾتيك ى غيغالاؾتيك ىغق¬هاي ؾطت¬ـظه
با تغييغ ططانت ظغ ظى غاؾتا به غىؿ وىاغ نشظىظ اؾپلايه

اػهغي نختبي

88

نـايطي ػاظه نغيم

اغائه ى نكايؾه غىؿ¬¬¬ هاي نطتلف نظل ؾاػي غيغ طظي
ظيىاغهاي بغـي بتوي ؾه بؽظي

بهوام فغ فغهاظ

88

نؽتنظي بيؼه

پيؿ¬ بيوي عغفيت باغبغي نشىغي ـنػ با اؾتفاظه اػ ـبكه
ؼصبي نصوىؼي بغ نبواي ياظگيغي ظؾته خنؽي

غىـه طنيغ نشنظؼلي

88

نىؾىي ؾيظنهظي

بغغؾي نؽأله¬ي اوتـاغ نىج الاؾتيك ظغ ىغق¬هاي
 FGMتشت اثغ باغ طغبه بغ اؾاؽ تئىغي¬هاي ىغق ى شل
الاؾتىظيوانيك

نيغظاناظي شنيظغطا

88

نهغكؿ نيلاظ

نظل ؾاػي آػنايـگاهي ى ؼظظي خغياه نطلىظ آب ى طاك غؽ
به غىؿ SPH

رنوي نشنظغطا

88

وؽيني وىيظ

بغغؾي غفتاغ طنـي غىؾاػي¬هاي بته غلتكي تؾليس ـظه
باكانپىػيت TRC

نظز طىاه نغتطي

88

وىغىػي ؾؽيظ

شل نؽاظله اوتكال-پطؿ ظغ آب هاي ػيغػنيوي با اؾتفاظه اػ
ؾغيهاي تىاوي

ؾغتاج نخيظ

88

هاظياه خػي ؾيظاشؾاه

تثبيت طاك ناؾه اي بىؾيله نطلىظي اػپلينغ نايػ ى پىظغ
لاؾتيك

ىفائياه نشنىظ

88

يىؾفياه وؽنت

نظلؾاػي فغآيوظ ؾاطت پايه¬هاي ؾوگغيػه¬اي كىبيظه ـظه ى
بغغؾي تاثيغ آه بغ غفتاغ پايه¬ها

شلبياه انيغنهظي

88

خغؾت ـنؽ آباظي پگاه

كناوؿ الاؾتيك ى غيغ الاؾتيك ىغق هاي ططيم لايه اي به
غىؿ لايه نشظىظ

اػهغي نختبي

88

صنظي ظيواوي آغػى

تشليل پظيظه¬ ي اوظغكوؿ غيغطظي طاك ى ؾاػه ظغ ؾاػه¬هاي
بته آغنه به كنك يك نظل ؾظس نغػي طاك

شلبياه انيغنهظي

88

ؼلي ػاظه نهغظاظ

بغغؾي تاثيغ غىؿ ـياغػوي به خاي آناظه ؾاػي ؾظشي
نتؽاغف ظغ نكاويػم گؾيطتگي طنـي تيغهاي بتوي تكىيت
ـظه باFRP

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

88

نكظؽ بيظآباظي انيغغطا

پهوههاي اؾتاه بوظي نطاظغات ظغـبكه غاهبوظي ى اىلىيت
اصفهاه

صفىي شنيظغطا

88

نىنوي نؼظه انيغشؾيه

شل نؾائل نكاويك خانظات با اؾتفاظه اػ تىابػ پايه تؽنيم
يافته

بغىنوظكهوىيه بيؼه

88

وىغنشنظي وينا

اؾتفاظه اػ غىؿ¬ هاي بظىه ـبكه ظغ تؽييه تىپىلىؼي بهيوه
ؾاػه ها

بغىنوظكهوىيه بيؼه

88

ويك وؼاظي وفيؾه

عغفيت باغبغي پي ؾظشي ىاكػ بغ بؾتغ ناؾه اي نؾلس به
ؼئىگغيظ نهاغ ـظه

غىـه طنيغ نشنظؼلي

89

افـىه غؾىل

كوتغل طؾاغت ػلػله با اؾتفاظه اػ اتصالات طنـي نخهػ به
نيغاگغ هاي ىيؾكىپلاؾتيك

بهوام فغ فغهاظ

89

بوي ـيض الاؾلاني ابىالشؾه

بغغؾي آػنايـگاهي كاغبغظ بته اليافي ( HPPباغريپ) ظغ
پىـؿ ظاطلي تىول-هاي اوتكال آب

بهفغويا كيارهغ

89

بهغىاه انيغ

تشليل كناوؿ ىغق هاي نغكب نؾلس ـظه با واوى لىله هاي
كغبوي بىؾيله غىؿ هاي ؼظظي

اػهغي نختبي

89

پاػكي نخيظ

بغغؾي طصىصيات نكاويكي ى ظىام غىؾاػيهاي بته غلتكي
تؾليس ـظه با كانپىػيت  TRCظغ نشيظ ؾىلفات نويػيم

نظز طىاه نغتطي

89

پاؾظاغػاظه شؾه

بغغؾي طصىصيات هيظغىليكي ى كاهؿ ويغى ى اغتؽاؿ¬ خغياه
ظغ ـيبـكه¬ها به¬ىؾيله¬ي نيغاگغها

رنوي نشنظغطا

89

پىغصالشي شانظ

اغػيابي عغفيت باغبغي پي ؾظشي ىاكػ بغ ـيب طاكي نؾلس
ى نظالؽه اثغ نكياؽ گعاغي بغ آه

ىفائياه نشنىظ

89

تغابي نيلاظ

بغغؾي ى تشليل اثغ تغافيكي شغكت گغظؿ به رپ نشافعت
وـظه ظغ تكاظػ هاي رغاؾ ظاغ ( نظالؽه نىغظي :تكاظػ هاي
ـهغ اصفهاه)

ابظشي فغىـاوي ؾيظنهظي

89

تكبيغي بغىخوي بهغىػ

بغغؾي ؼنلكغظ ىؾايل وكليه ؾوگيه باغي بغ تؾهيلات شنل ى
وكلي ظغ غاههاي ايغاه

ابظشي فغىـاوي ؾيظنهظي

89

خلالي فغهوگ

تشليل لغػه اي ؾاطتناه هاي وا نتكاغه با تكيه گاههاي
خظاؾاػي ـظه با ظغوعغگغفته اثغ اوظغكوؿ طاك ى ؾاػه

ؾؽاظتپىغ نشنظنهظي

89

شاخي اكبغي فيوي ؾياىؿ

اغػيابي ؼنلكغظ فغىغيػؿ ؾيؾتم كاب بتوي ىيؼه با ظغ وعغ
گغفته اثغ اوظغكوؿ طاك ى ؾاػه

بهوام فغ فغهاظ

89

شق اللهي ؾؽيظ

خعب ويتغات ى ؾياوىغ با اؾتفاظه اػ كيتىؾاه اصلاز ـظه اػ
نشلىل هاي آبي

تائبي هغوظي انيغ

89

شنصياه اتفاق هاويا

بغغؾي ؼنلكغظ نظل  ASMظغ پيؿ بيوي تصفيه فاطلاب صوايػ
لبوي به غىؿ SBR

تائبي هغوظي انيغ

89

طاكؾاغ نشنظغطا

تؽييه ظىل نىثغ ـياغ ػوي خهت كوتغل پظيظه ي خظاـظگي
ىغق  FRPاػ ؾظس بته با نوعىغ كغظه تؽظاظ لايه ها

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

89

طػاؼي كانياغ

بغغؾي تشليلي  -تخغبي نكاويػم كيغػظگي ظغ نطلىظ هاي
آؾفالتي

ابظشي فغىـاوي ؾيظنهظي

89

طؾغىي شانظ

پيؿ بيوي غفتاغ ؾظهاي طاكي نؽيه به غىؿ اخػا نشظىظ ى
اغػيابي ظكت آه بغ اؾاؽ نكايؾه با وتايح ابػاغبوظي
(نظالؽات نىغظي :ؾظ ؾتاغطاه ى ؾظ ؾبلاه)

ىفائياه نشنىظ

89

ظاىغي ؾاخظه

اغػيابي ى تؽييه ـاطف خانػ طـكؾالي نوابػ آب ػيغػنيوي،
نظالؽه نىغظي :شىطه آبغيػ ػايوظه غىظ

صفىي شنيظغطا

89

ظكتغصفائي شنيظ

نؽغفي غىؿ نهاغهاي تاغ ى پىظي ( )WWSى نكايؾه¬ي آه با
ظيگغ غىؿ¬ هاي نتظاىل خهت تكىيت تيغهاي بتوي با FRP

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

89

ظياغي بيظگلي نشؾه

نظيغيت تكاطاي نوابػ آب ،نظالؽه نىغظي :شىطه آبغيػ
ػايوظهغىظ

صفىي شنيظغطا

89

غاؾت كلم نهظي

تظىيه ؾياؾت هاي تطصيف نوابػ آب ؾظشي ى ػيغػنيوي با
اؾتفاظه اػ نظل بهغه بغظاغي تلفيكي نظالؽه نىغظي  :شىطه
غىظطاوه ػايوظه غىظ

اشنظي آػاظه

89

ػاظه ىكيلي وينا

تشليل غيغطظي كوتغل اغتؽاـات ؾاػه¬هاي هىـنوظ نخهػ به
نيغاگغهاي نگوتىغئىلىؼيك با ظغ وعغگيغي الگىغيتم
بهيوه¬ؾاػي

شلبياه انيغنهظي

89

ؾهيلي پىغ نشنظصاظق

بغغؾي ؼنلكغظ ظيىاغهاي شائل طاك نؾلس با تؾليس
كووظه هاي نىغب ى ـيبظاغي غىيه

غىـه طنيغ نشنظؼلي

89

ـؽباوي غنوتي نشنظخىاظ

بغغؾي تأ ثيغ ىغىظي كليظ پياوىيي بغ هيظغىليك خغياه ظغ
ؾغغيػهاي نظىغ كائم

كبيغي ؾاناوي ؼبظالغطا

89

ـنـي طىػاوي غىيا

تصفيه فوتىه نشىغ فاطلاب شاىي تغكيبات وفتي با اؾتفاظه اػ
طايؽات آهه

هاـني وؼاظ هؾتي

89

صابغؾيراوي ؼلي

89

ؼباؾياه ظائب نغيم

89

فغـته پىغ نشنظ

بغغؾي ؼظظي غفتاغ غيغؾاطته بتويطظي ظيىاغهاي بغـي پيؿ نظز طىاه نغتطي
نظلغى با ؾاػي ؼظظي ى آػنايـگاهي خغياه ظغ راهك آظم

ـيبآىغي غىاواب ؾظشيهاي خنػـكه ظغ ـبكه


رنوي نشنظغطا

بغغؾي كناوؿ نكاويكي ى شغاغتي ى اغتؽاؿ آػاظ ىغق¬هاي
واهنؾاه ظغ ططانت بغ غىي بؾتغ اغتخاؼي با اؾتفاظه اػ
غىؿ وىاغ نشظىظ

اػهغي نختبي

اصلاز ناتغيؽ نبظأ-هاي بيػي به نكصظ با اؾتفاظه اػ ـبكه
كنك ـناغؿ شخم تغافيك كناههاي ـبكه (نظالؽه نىغظي
ـهغ اصفهاه)

89

فغىغي شنيظ

ـتاب بىـهغي ؾيظواظغ

89

فلاز ىلىكلائي ؼلي

ىفائياه نشنىظ

89

كاعني خلال

هاـني وؼاظ هؾتي

89

كلاهظىػاه ؼليغطا

بهيوه ؾاػي ؾيؾتم شنل ى وكل كاغكواه صوايػ بػغگ -
نظالؽه نىغظي نختنػ فىلاظ نباغكه اصفهاه

ابظشي فغىـاوي ؾيظنهظي

89

لياكت پىغ ػهغا

بغغؾي كاغبغظ كوتغل ـيب غاهه هاي ىغىظي بػغگغاه خهت
بهبىظ ؾظس ؾغىيؽ ظغ ؾاؼات اىج تغافيك

ابظشي فغىـاوي ؾيظنهظي

89

نشياپىغلغي يىؾف

نظلؾاػي ؼظظي ؾطتي ظيوانيكي ـنػ تشت اثغآب ـؾتگي
نىطؽي

رنوي نشنظغطا

89

نوؽني نشنظشؾيه

تطصيف نوابػ آب با اؾتفاظه اػ غىـهاي شل اطتلاف نظالؽه
نىغظي :شىطه غىظطاوه ػايوظه غىظ

صفىي شنيظغطا

89

نهغپغىغ نيلاظ

خعب غوگ اػ پؾاب ؾاطتگي با اؾتفاظه اػ نىاظ نػىپغىؽ
ؾيليؾي ؼانل ظاغ ـظه

هاـني وؼاظ هؾتي

89

نيغاشؾوي اغغىاه

بغغؾي ى تؽييه پاغانتغ هاي آـفتگي بؽظ اػ ؾاػه ي تبظيل
شعف پغؿ هيظغىليكي

كبيغي ؾاناوي ؼبظالغطا

89

واظغي ظغباغـاهي ؾغىؿ

تهيه نظل غفتاغي ىاشظهاي آخغكاغي نؽنىل ظغ ؾاطتناوهاي
بوايي خهت اؾتفاظه ظغ تشليل هاي ظيوانيكي

شلبياه انيغنهظي

89

وؽيني وگاغ

بغغؾي تأ ثيغ نىغيوگا پغگغيوا بغ كاهؿ كليفغم فاطلاب
بهظاـتي

تائبي هغوظي انيغ

89

ويؾتاوي نخيظ

تكىيت ظيىاغهاي بوايي با وىاغهاي  FRPبا اؾتفاظه اػ غىؿ
نظل بؾت ى بوظ

افتطاغ نشنظغطا

89

ىهابي ؼلي

شل نؾائل نهوظؾي ظى بؽظي ىابؾته به ػناه با اؾتفاظه اػ
تىابػ پايه ونايي

بغىنوظكهوىيه بيؼه

89

هاـني وخف آباظي ؾيظهاظي

بغغؾي ىيؼگي هاي ؼئىتكويكي ػنيه هاي ؾاشلي ـنال ايغاه
ى اغػيابي غفتاغ آوها
اغػيابي پغليت خهت شعف غوگهاي آبيهاي وؾاخي اػ نشلىل

اغائه ي نوشوي هاي آؾيب پعيغي لغػه اي بغاي نطاػه بتوي
اؾتىاوه اي آب

بهوام فغ فغهاظ

89

يػظ آباظ نشنظ

ؾىغاص ػوي به ؼوىاه غىـي خاي¬گػيه بغاي آناظه ؾاػي ؾظس
ظغ تيغهاي بتوي تكىيت ـظه با كانپىػيت¬هاي CFRP

افتطاغ نشنظغطا

89

يؽكىبي نغتطي

تشليل طنـي ىغقاي ططيم بغ اؾاؽ هاي كانپىػيت لايه
تئىغي ػيگػاگ نغتبه بالا ى با اؾتفاظه اػ غىؿ بظىه ـبكه
تىابػ پايه ونايي

بغىنوظكهوىيه بيؼه

89

اػهغي فاظنه

بغغؾي غفتاغ نشىغي ؾتىه هاي بتوي رهاغگىؿ تكىيت ـظه با
وىاغهاي  FRPظغ گىـه ها ى بؾت هاي  FRPظغ ىخىه

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

89

ايليا الهه

نظلؾاػي اوظغكوؿ ؾيال -ؾاػه ظغ ؾظهاي لاؾتيكي

كبيغي ؾاناوي ؼبظالغطا

89

رغاغي ـيغاػي وخنه

اغػيابي ظىل نهاغ نىثغ ىغق تكىيتي  FRPبغؾظس بته بغ
اؾاؽ آواليػ نيظاه كغوؿ به غىؿ ؾغؼت ؾوخي تصىيغ عغات
()PIV

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

89

شؾيوي اغظلاه

بغغؾي كاغبغظ عغات لاؾتيك ظغ كيغ بغ پاغانتغهاي ؾاطتاغي
ى غفتاغ كيغ

ابظشي فغىـاوي ؾيظنهظي

89

ظائغياه انيه

اؾتفاظه اػ تىابػ پايه ونايي ظغ شل نؽاظله ظيفغاوؾيل
الاؾتيؾيته غيغ نشلي

بغىنوظكهوىيه بيؼه

89

ؼبظاللهي غطا

اغػيابي غفتاغ لغػه¬اي كاب¬هاي طنـي فىلاظي با نكظػ
كاهؿ يافته ظاغاي وانوعني خغني ظغ اغتفاغ با اؾتفاظه اػ
نوشوي¬هاي ـكووظگي

بهفغويا كيارهغ

89

فطيني انيغشؾيه

تكىيت فـاغي ؾتىه با اؾتفاظه اػ كانپىػيت  FRPبا الياف
كائم ى غىؿ ـياغ ػوي

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

89

نـيغي ويلىفغ

بغغؾي اثغات تغييغ اكليم بغ فغآيوظ تبظيل بغف به غىاواب ظغ
بالاظؾت شىطه آبغيػ غىظطاوه ػايوظه¬غىظ

اشنظي آػاظه

89

طغنياه انيه

ظغاشي ؾيؾتم پايؿ طـكؾالي بغ اؾاؽ ـاطف يكپاغره ظغ
شىطه آبغيػ ػايوظه غىظ

صفىي شنيظغطا

89

طـىؼي اصفهاوي نهغظاظ

نظلؾاػي تغييغات ػناوي – نكاوي ؾظس آب ػيغػنيوي ظغ
اوظغكوؿ با آبهاي ـبكه هاي ؾظشي با اؾتفاظه اػ تكويك
ؼصبي نصوىؼي ى ػنيهآناغ ،نظالؽه نىغظي :آباظآبطىاه وخف

صفىي شنيظغطا

90

ابغاهيني نشنظصالس

كاغبغظ ؾوخؿ اػ ظىغ ظغ بغآىغظ تبطيغ ى تؽغق بغاي اغػيابي
وياػ آبي ،نظالؽه نىغظي

اشنظي آػاظه

90

ابغيـم كاغ نهغظاظ

اغػيابي اثغات تغييغ اكليم ظغ نواظق طـك ى وينه طـك،
نظالؽه نىغظي شىطه آبغيػ ػايوظه غىظ

صفىي شنيظغطا

90

اؾپواوي فغػاظ

تىؾؽه وغم افػاغ نظيغيت غىؾاػي نؽابغ ـهغي بغ نبواي GIS
نظالؽه نىغظي طياباه¬هاي نوتطب ـهغاصفهاه

ابظشي فغىـاوي ؾيظنهظي

90

آكاؾي فغهاظ

بغغؾي غىؿ¬هاي خاي گػيه آناظه ؾاػي ؾظشيبغاياتصال
الياف  FRPبه ؾظس ظيىاغ بوايي

افتطاغ نشنظغطا

90

اناني نهغاه

عغفيت باغبغي پي هاي ىاكػ بغطاك غؾي با رؾبوظگي نتغيغ
با ؼنق به غىؿ تشليل شظ بالا

اؾلاني شكيكت ؼباؽ

90

ايػظي اغظىاه

بغغؾي كاغآيي ؾياؾت كينت¬گعاغي ىغىظ ىؾايل وكليه
ـطصي به نشظىظه نغكػي ـهغ اصفهاه

ابظشي فغىـاوي ؾيظنهظي

90

ايىاوي نشنظانيه

تشليل طنـي ى پايظاغي الاؾتيك ى غيغ الاؾتيك ىغقها با
اؾتفاظه اػ نىخك

اػهغي نختبي

90

بصيغتي غطا

بغغؾي ؼظظي غفتاغ غيغؾاطتهطظي ظيىاغهاي بغـي پيؿ¬ي
پؽ¬كـيظه تشت باغ خاوبي

نظز طىاه نغتطي

90

بهغىاه نشنظ

نظيغيت تلفيكي نوابػ آب ؾظشي ى ػيغػنيوي به غىؿ
الگىغيتم هاغنىويك نظالؽه نىغظي :ػيغشىطه وخفآباظ

صفىي شنيظغطا

90

پاغؾا ؾيوا

شل ظيوانيكي ىغق ايػىتغىپ ى كانپىػيت ظغ شىػه فغكاوؽ با
اؾتفاظه اػ تىابػ پايه ونايي

بغىنوظكهوىيه بيؼه

90

پيغػاظه ؼاظفه

بغغؾي كاغبغظ واوىؾيليؽ بغ ظىام بته ظغ ؾاػه¬هاي
هيظغىليكي

كبيغي ؾاناوي ؼبظالغطا

90

تىكلياه نيثم

غفتاغ اغتؽاـي ظغيره¬هاي كـىيي تطليه¬كووظه¬هاي تشتاوي
ؾظها ظغ ـغايظ هيظغىليكي نطتلف

كبيغي ؾاناوي ؼبظالغطا

90

خؽفغي اػاظه

بغغؾي غفتاغ اؾلب تغاك هاي بتوي ظغخا ى پيؿ ؾاطته ي غاه
آهه تشت اثغ غفتاغ غيغطظي طاك

نظز طىاه نغتطي

90

شؾيوي ؾيظشؾيه

ؼنلكغظ طايؽات آهه ظغ كاهؿ باغ آلي ـيغابه تىليظ ـظه ظغ
فغآيوظ تىليظ كىظ آلي (كنپىؾت) با اؾتفاظه اػ غىؿ
الكتغىفوتىه

هاـني وؼاظ هؾتي

90

طىاخىئي گلوىؿ

اثغ ػاىيههاي نغبىظ به ؾاػههاي ي اتؾاغ بغ غىي تشليل
وگهباه گىظبغظاغي

ىفائياه نشنىظ

90

غطائي نيلاظ

بغغؾي شعف فلػات ؾوگيه ـيغابه نىاظ ػائظ خانظ ـهغي با
اؾتفاظه اػ واوى عغات اكؾيظ آهه

هاـني وؼاظ هؾتي

90

غطىاه ؾيظشانظ

بغغؾي غىؿ تغكيبي وصب ؾظشي ىغق ظغ ظاطل ـياغ خهت
تكىيت بغـي تيغ بتوي نؾلس با ىغق¬هاي FRP

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

90

غطىي بهػاظ

بغغؾي ى نظل ؾاػي شعف فلػ ؾوگيه كغىم اػ نشلىل هاي آبي
تىؾظ پىؾته باظام ىشـي ى پىؾت تنبغهوظي فؽال ـظه با
اؾيظؾىلفىغيك

تائبي هغوظي انيغ

90

ـاهنغاظي نغتطي

بغغؾي كاغبغظ بته كليا فؽال ؾغباغههاي اي ظغ ؾاطت تغاىغؽ
غاهآهه

بهفغويا كيارهغ

90

ـخاؼي نشنظ

يك غىؿ بظىه ـبكه بغاي شل نؾائل نكاويك نهوظؾي ظغ
ظانوه¬ هاي نشظىظ ى وانشظىظ؛ اؾتفاظه اػ تىابػ پايه ونايي
نشلي

بغىنوظكهوىيه بيؼه

90

ـخاؼي بغخىئي آغناه

بغغؾي تأ ثيغ ؼنق پاياب بغ نـطصه¬هاي خغياه ظغ
ـيب¬ـكه¬هاي كائم نخهػ به نؾتهلك¬كووظه¬ي ـبكه¬اي

كبيغي ؾاناوي ؼبظالغطا

90

ـغيف گغػالظيه نؽصىنه

اغػيابي شؾاؾيت غظىبتي نطلىظ¬هاي آؾفالتي بغ پايه¬ي
پغظاػؿ تصىيغ

ابظشي فغىـاوي ؾيظنهظي

90

ؼانلياه ؾيظؾغىؿ

نظل¬ ؾاػي ؼظظي نيظاه خغياه ظغ نشظىظه ؾغغيػهاي كواغي
نوكاغي با اؾتفاظه اػ گغىه صفشات هاظي

كبيغي ؾاناوي ؼبظالغطا

90

ؼبظالهي اؼعم

بغغؾي غاهكاغهاي ؼنلي بغاي اؾتفاظه بهتغ اػ ىغق¬هاي
تكىيتي CFRPى  GFRPظغ نشصىغـظگي ؾتىه¬هاي
بته¬آغنه¬ي ظايغىي

افتطاغ نشنظغطا

90

كغيني ػاظه شنيظ

تشكيق ظغ نىغظ نؾائل پايظاغي ى غيػؿ گىظبغظاغي هاي
ؾاطتناوي ظغ نواظق ـهغي

ىفائياه نشنىظ

90

كغيني ويا ظاهغه

تىليظ ى بغغؾي نطلىظ بته آؾفالتي گغم ؾاؾىبيتي شاىي
ؾغباغه فىلاظي

ابظشي فغىـاوي ؾيظنهظي

90

ناوياه نهظي

بغغؾي تأ ثيغ ىغىظي گلبغگي ـكل بغ هيظغىليك خغياه آػاظ ظغ
ؾغغيػهاي نظىغ كائم

كبيغي ؾاناوي ؼبظالغطا

90

نخظني نشنظخىاظ

بغغؾي كاغبغظ بته كليا فؽال ؾغباغههاي اي ظغ ؾاػه
هيظغىليكي

بهفغويا كيارهغ

90

نشبي غطا

بغغؾي وكؿ طغبه بغ ؾاػه هاي نخاىغ با ظغوعغگغفته
اوظغكوؿ طاك -ؾاػه ى اوظغ كوؿ نتكابل

بهوام فغ فغهاظ

90

نظوي بهاغه

پالايؿ طاك آلىظه به غىغه نىتىغ نصغف ـظه با اؾتفاظه اػ
اوغؼي گغنايي غيػنىج،كغبه فؽال ظاوهاكؾيظ به اي ى نوگوػ ظي
هاـني وؼاظ هؾتي
ؼوىاه خاعب انىاج
بغغؾي ى تشليل ؼىانل مؤ ثغ بغ ؼنلكغظ طاكغيػ هاي نتكي بغ
ـنػ

غىـه طنيغ نشنظؼلي

بغغؾي كاغايي غىؿ اكؾايؿ كاتاليػىغ وىغي با اؾتفاظه اػ
كاتاليػىغ تيتاويىم ظياكؾيظ ظغ شعف غوگهاي وؾاخي اػ
نشلىلهاي آبي


تائبي هغوظي انيغ

90

نغاظي طاوكاهي نهؾا

90

نغتطىي بك شنيظ

90

نغتطىياه ظهكغظي ؾيظه ؾغىؿ

ـبيه ؾاػي ى اغػيابي اثغات طـكؾالي بغ غىي كيفيت نوابػ
آب ؾظشي با اؾتفاظه اػ ـبكه هاي ؼصبي نصوىؼي ،نظالؽه
نىغظي :غىظطاوه ػايوظهغىظ

صفىي شنيظغطا

90

نلك اشنظي كياه

بغغؾي اثغ پلي آلىنيويىم كلغايظ ى فغيك كلغايظ بغ شعف فؾفغ
اػ پؾاب تصفيه طاوه¬هاي فاطلاب

تائبي هغوظي انيغ

90

نهظيه وخف آباظي شؾوؽلي

تشليل نيكغىىغق ها بغ اؾاؽ تئىغي هاي اصلاز ـظه گغاظياه
كغوؿ ى خفت توؿ با اؾتفاظه اػ غىؿ وىاغنشظىظ

اػهغي نختبي

90

نيغصالشي نغيم

بغغؾي ؼظظي تأ ثيغ وىغ ى ريظناه بىلت¬ها ى ـبكه¬هاي
 FRPظغ افػايؿ عغفيت بغؿ نوگوه¬اي ظال¬هاي تكىيت
ـظه¬ي ظى ظغفه

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

90

واظغي ؼلي

افػايؿ ظىام بته ظغ نشيظ ؾىلفاتي به كنك باكتغي

هاـني وؼاظ هؾتي

90

وصىشياه فغػاوه

بهيوههاي فاطلاب با اؾتفاظه اػ الگىغيتم ؾاػي ـبكهPSO

اشنظي آػاظه

90

وفيؾي نشؾه

بغغؾي غفتاغ نشىغي ى طنـي ؾتىه¬ هاي بتوي رهاغ گىؿ
تكىيت ـظه با وىاغهاي كائم  FRPظغ گىـه¬هاى بؾت¬هاي
 FRPظغ ىخىه

نؾتىفي وؼاظ ظاىظ

90

ؾلخىكياه اصفهاوي ؼليغطا

بهغه بغظاغي تلفيكي اػ نوابػ آب ؾظشي ى ػيغػنيوي با
اؾتفاظه اػ غىؿ الگىغيتم نىغره

صفىي شنيظغطا

90

اوتـاغي وخف آباظي ؾخاظ

ﻋﻨﻮان

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻧﺎم

ﺳﺎل

اﺳﺘﺎد

ورود

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﭘﻮزوﻻﻧﻲ ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ و ﻣﺘﺎﻛﺎﺋﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ
1

روي دوام ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﻴﺎف ﺷﻴﺸﻪ

ﻣﺪح ﺧﻮان ﻣﺮﺗﻀﻲ

91

رﻓﻴﻌﻲ ﻃﺎﻗﺎﻧﻜﻲ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻤﺎﻧﺶ اﻻﺳﺘﻴﻚ و ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﻴﻚ ورق ﻫﺎي
ﻧﺎزك ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ
2

روش اﺟﺰاء ﻣﺮزي

ازﻫﺮي ﻣﺠﺘﺒﻲ

91

ﻣﻈﺎﻫﺮي ﻣﺤﺴﻦ

ﻛﻤﺎﻧﺶ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﻴﻚ و ﺣﺮارﺗﻲ ورق ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ
داراي ﺳﻮراخ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻮار
3

ﻣﺤﺪود

ازﻫﺮي ﻣﺠﺘﺒﻲ

91

ﻏﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺠﺘﺒﻲ

ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺎﻳﻪ
4

ﻫﻤﻮار ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺪون ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﻠﻲ

ﺑﺮوﻣﻨﺪﻗﻬﻨﻮﻳﻪ ﺑﻴﮋن

91

ﺑﻬﺮاﻣﻲ ﻓﺮ ﺳﻌﻴﺪ

ﺑﺮرﺳﻲ دوام ﺑﺘﻦ اﻟﻴﺎﻓﻲ ژﺋﻮﭘﻠﻴﻤﺮي ﭘﻮزوﻻﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ
5

ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﻳﺦ و ذوب

6

ﺑﺘﻦ ﻗﻠﻴﺎﻓﻌﺎل ﻏﻠﺘﻜﻲ روﺳﺎزي راه

ﺑﻬﻔﺮﻧﻴﺎ ﻛﻴﺎﭼﻬﺮ

7

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺑﺮد اﻟﻴﺎف ﮔﻴﺎه ﻟﻮﻳﻲ در ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ

اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﻧﻴﻜﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﻬﻔﺮﻧﻴﺎ ﻛﻴﺎﭼﻬﺮ

91

اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

91
91

ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻦ

91

ﻧﺦ ﻛﺎر آزاده

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺘﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻮدﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻢ
8

ﺳﻴﻤﺎن

اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

91

زﻳﺒﺎﻧﮋاد ﻋﺎﻃﻔﻪ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻃﻮل ﻣﻬﺎر ﻣﺆﺛﺮ ورق¬ﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ FRP
9

ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ

ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﻧﮋاد داود

91

ﻋﺎرﻓﻴﺎن ﺑﻬﻨﺎز

ﺗﺎﺛﻴﺮ روش ﻣﻴﺦ ﮔﺬاري ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺪاﺷﺪﮔﻲ ورق ﻫﺎي
10

ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻤﺸﻲ ﺗﻴﺮﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ

اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

91

ﻣﻮﺳﻮي زاﻫﺪ ﺳﻴﺪﻣﻬﺮداد

اراﺋﻪ¬ي راﺑﻄﻪي ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ -ﻟﻐﺰش در روش ﺷﻴﺎر زﻧﻲ ﺑﺮ
اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﺪان ﻛﺮﻧﺶ ﺑﻪ روش ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ
11

ذره )(PIV

ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﻧﮋاد داود

91

ﺣﻴﺪري ﻣﻔﺮد ﻣﺤﺴﻦ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ رﻓﺘﺎر ﺳﺘﻮنﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪي
داﻳﺮهاي ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﺧﺎرج از ﻣﺤﻮر و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ FRP
12

ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي روش ﺷﻴﺎر زﻧﻲ

ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﻧﮋاد داود

91

ﺗﺮاﺑﻴﺎن اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ آﻻء

ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻤﺸﻲ ورق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ
13

ﺷﻜﻞ ﺑﺪون ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﻠﻲ

ﺑﺮوﻣﻨﺪﻗﻬﻨﻮﻳﻪ ﺑﻴﮋن

91

ﻣﻌﺘﻤﺪي ﻗﻬﻔﺮﺧﻲ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎر ورق ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ  FRPﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﺗﺤﺖ
14

ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﺎ زاوﻳﻪي اوﻟﻴﻪ

ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﻧﮋاد داود

91

ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺟﺰي ﻣﺠﻴﺪ

ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻣﺘﺪاول در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎ
15

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮم ﻛﻠﻲ و ﻣﺤﻠﻲ

ﺑﺮوﻣﻨﺪﻗﻬﻨﻮﻳﻪ ﺑﻴﮋن

91

اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﻠﻲ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻋﺪدي اﺛﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪي ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﻴﺮ ﺑﺘﻨﻲ
16

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ورق  FRPﺑﻪ روشﻫﺎي ﺷﻴﺎر زﻧﻲ

ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﻧﮋاد داود

91

ﻋﺮوﺟﻲ ﻣﺤﺴﻦ

اراﺋﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ
17

ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻗﺎب دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي

ﺑﻬﻨﺎم ﻓﺮ ﻓﺮﻫﺎد

91

ﺣﻴﺪري ﻣﺮﺗﻀﻲ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ¬ي رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه¬اي دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺘﻨﻲ داراي ﺑﺎزﺷﻮ
18

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ورقﻫﺎي FRP

ﺑﻬﻔﺮﻧﻴﺎ ﻛﻴﺎﭼﻬﺮ

91

ﺷﻴﺮﻧﺸﺎن اﺣﻤﺪرﺿﺎ

ﺗﺨﻤﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﭼﺎﻟﻪ آﺑﺸﺴﺘﮕﻲ در اﺛﺮ ﺟﺖ دﻳﻮاره اي
19

20

ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﺮوﻓﺎزي

ﻣﻘﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪﻧﻮﻳﺪ

ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آب¬ﺷﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ¬دﺳﺖ

ﻛﺒﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ

ﺳﺎزه¬ي ﺣﺬف ﭘﺮش ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

91

91

ﻧﻈﺮي ﻓﺮ ﻧﻮرﺣﺴﻦ
ﻓﺨﺎري اﺳﻔﺮﻳﺰي زﻫﺮه

ﭘﺮش ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ در ﭘﺎﻳﻴﻦ¬دﺳﺖ ﺷﻴﺐ¬ﺷﻜﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎ
21

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﻤﮕﺮا و ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺮﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ

ﭼﻤﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﻣﺪل¬ﺳﺎزي ﻋﺪدي اﻧﺪرﻛﻨﺶ اﻣﻮاج درﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزه¬ﻫﺎي

ﻛﺒﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ

91

ﻣﻨﻌﻤﻴﺎن زﻫﺮا

22

ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻧﻮع ﻏﺸﺎي ﺑﺎدﺷﻮﻧﺪه

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

91

ﻣﺤﺒﻌﻠﻲ ﻧﮕﺎر

23

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ آب

ﺻﻔﻮي ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

91

ﺻﻴﺎدي ﻋﻠﻲ رﺿﺎ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺷﺮاﻳﻂ
24

ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ

ﺻﻔﻮي ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

91

اﺣﻤﺪي ﻓﺮوﺷﺎﻧﻲ زﻫﺮه اﻟﺴﺎدات

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ در رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
روﻳﻜﺮد ﺗﺠﺎرت ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
25

ﻣﻮردي :رودﺧﺎﻧﻪ زرﺟﻮب در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن

اﺣﻤﺪي آزاده

91

ذواﻟﻔﻘﺎري ﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ

ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻓﺸﺎر و اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي دوﻓﺎزي آب و

6

27

ﻫﻮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ-ﻓﺎزي ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ

ﻛﺒﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ

ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ازدﺣﺎم ذرات

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

91

ذﻛﺮي ﻣﺮﻳﻢ

91

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن رواﺑﻂ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﻲ

ﻛﺒﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ

اﻃﺮاف ﺗﻜﻴﻬﮕﺎه ﭘﻠﻬﺎ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

91

ﻣﻘﺪس ﻓﺎﺋﺰه

ﻣﻬﻴﻦ ﭘﺮور ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ

ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﻤﻖ آبﺷﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻞ در ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻢ و

28

29

30

31

ﻏﻴﺮداﺋﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺴﻠﻴﺢ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﻛﺒﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ

ﻋﺼﺒﻲ -ﻓﺎزي ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

91

ذﻛﺮي ﻣﺮﻳﻢ

91

اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺪ

اﺳﻼﻣﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﻟﺮزه اي

ﻋﺒﺎس

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﻲ ﺧﺎك داﻧﻪ اي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ اﻟﻤﺎن ﻫﺎي

روﺷﻦ ﺿﻤﻴﺮ

ﺑﺮﻳﺪ ﮔﺴﺴﺘﻪ ي ﺻﻠﺐ

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﭘﺮﺷﻲ ﺧﺎك داﻧﻪ اي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي

روﺷﻦ ﺿﻤﻴﺮ

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﮔﺴﺴﺘﻪ

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ

91

91

91

ﻛﺎرﺧﻴﺮان ﺧﻮزاﻧﻲ ﺳﻤﺎﻧﻪ

ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻤﻴﻪ
ﺳﻄﻮﺗﻲ ﺳﺠﺎد
ﺣﻔﻴﻈﻲ ﺣﺴﻴﻦ

اﺑﻄﺤﻲ ﻓﺮوﺷﺎﻧﻲ
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي

91

ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺘﻦ ﻗﻠﻴﺎﻓﻌﺎل ﺳﺮﺑﺎره اي
32

ﭘﻮزوﻻﻧﻲ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ

ﺑﻬﻔﺮﻧﻴﺎ ﻛﻴﺎﭼﻬﺮ

91

ﺑﻬﻨﺎﻣﻲ ﺑﻬﺰاد

ﻛﺒﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

33

ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮداﺑﻲ در ﺳﺮرﻳﺰﻫﺎي ﻣﺪور

ﻛﺒﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ

ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎ ورودي ﮔﻠﺒﺮﮔﻲ ﺷﻜﻞ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

91

91

ﺗﻴﻤﻮري آﻏﭽﻪ اﻣﻴﻦ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ¬ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در

روﺷﻦ ﺿﻤﻴﺮ

ﮔﻮدﺑﺮداري¬ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻧﻮرس ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ¬ﻫﺎي

روﺷﻦ ﺿﻤﻴﺮ

ﺧﺎك ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدي

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ

ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي اﺻﻼح ﺧﺎك ﻣﺘﻮرمﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

روﺷﻦ ﺿﻤﻴﺮ

36

ﺳﺮﺑﺎره و اﻟﻴﺎف

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ

91

وﻓﺎﺋﻴﺎن ﻣﺤﻤﻮد

91

37

ﺗﺤﻠﻴﻞ ورق ﺿﺨﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﺰوﺋﻮﻣﺘﺮﻳﻚ

ازﻫﺮي ﻣﺠﺘﺒﻲ

91

34

35

91

91

ﺳﺠﺎدﻓﺮ ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ
ﺑﺎﻗﺮﻳﻪ اﻟﻴﻨﺎ
ﺷﻬﺒﺎزي ﻣﺮﻳﻢ
ﺷﺠﺎﻋﻴﺎن ﺳﻴﺪاﻣﻴﺮرﺿﺎ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﻓﺘﺎر ﻗﺎﺑﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ اﺗﺼﺎﻻت
38

39

ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻳﻮ دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺲ ﻛﺸﻴﺪه

ﻣﺪح ﺧﻮان ﻣﺮﺗﻀﻲ

وﻗﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﺗﻮده ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ

اﺳﻼﻣﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ

ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺴﻞ ﻫﺎ

ﻋﺒﺎس

91

وﻓﺎﺋﻴﺎن ﻣﺤﻤﻮد

91

91

ﺣﻴﺪري اﺷﻜﻔﺘﻜﻲ ﺳﻴﺪﻣﺠﻴﺪ
ﺧﺮﻣﻲ اﺟﻼﻟﻲ زﻳﻨﺐ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻴﻠﻴﺲ و ﻣﺘﺎﻛﺎﺋﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ
روي ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺘﻦ
40

ﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﻴﺎف ﺷﻴﺸﻪ

ﻣﺪح ﺧﻮان ﻣﺮﺗﻀﻲ

91

ﻛﺘﻴﺮاﺋﻲ روزﺑﻪ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﻮزوﻻن و اﻟﻴﺎف ﺑﺮ دوام ﺑﺘﻦ ﻗﻠﻴﺎ ﻓﻌﺎل
41

ﺳﺮﺑﺎرهاي در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ﻳﺦ و ذوب

ﺑﻬﻔﺮﻧﻴﺎ ﻛﻴﺎﭼﻬﺮ

91

ﺧﺴﺮوي ﻣﺸﻴﺰي ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮاص ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺧﺎك در ﺑﺴﺘﺮ راه ﺑﺎ اﻓﺰودﻧﭙﻴﻬﺎي اﺑﻄﺤﻲ ﻓﺮوﺷﺎﻧﻲ
42

ﺳﻨﺘﻲ و ﻧﻮﻳﻦ

ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي

91

وﻓﺎﺋﻴﺎن ﻣﺤﻤﻮد

91

ﺧﻠﺪي ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﺪار

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
43

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف آب

ﺻﻔﻮي ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

91

ﻋﻠﻴﺰاده ﻣﺮﺿﻴﻪ

ﻋﻨﻮان

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻧﺎم

ﺳﺎل

اﺳﺘﺎد

ورود

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﭘﻮزوﻻﻧﻲ ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ و ﻣﺘﺎﻛﺎﺋﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ
1

روي دوام ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﻴﺎف ﺷﻴﺸﻪ

ﻣﺪح ﺧﻮان ﻣﺮﺗﻀﻲ

91

رﻓﻴﻌﻲ ﻃﺎﻗﺎﻧﻜﻲ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻤﺎﻧﺶ اﻻﺳﺘﻴﻚ و ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﻴﻚ ورق ﻫﺎي
ﻧﺎزك ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ
2

روش اﺟﺰاء ﻣﺮزي

ازﻫﺮي ﻣﺠﺘﺒﻲ

91

ﻣﻈﺎﻫﺮي ﻣﺤﺴﻦ

ﻛﻤﺎﻧﺶ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﻴﻚ و ﺣﺮارﺗﻲ ورق ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ
داراي ﺳﻮراخ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻮار
3

ﻣﺤﺪود

ازﻫﺮي ﻣﺠﺘﺒﻲ

91

ﻏﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺠﺘﺒﻲ

ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺎﻳﻪ
4

ﻫﻤﻮار ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺪون ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﻠﻲ

ﺑﺮوﻣﻨﺪﻗﻬﻨﻮﻳﻪ ﺑﻴﮋن

91

ﺑﻬﺮاﻣﻲ ﻓﺮ ﺳﻌﻴﺪ

ﺑﺮرﺳﻲ دوام ﺑﺘﻦ اﻟﻴﺎﻓﻲ ژﺋﻮﭘﻠﻴﻤﺮي ﭘﻮزوﻻﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ
5

ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﻳﺦ و ذوب

6

ﺑﺘﻦ ﻗﻠﻴﺎﻓﻌﺎل ﻏﻠﺘﻜﻲ روﺳﺎزي راه

ﺑﻬﻔﺮﻧﻴﺎ ﻛﻴﺎﭼﻬﺮ

7

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺑﺮد اﻟﻴﺎف ﮔﻴﺎه ﻟﻮﻳﻲ در ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ

اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﻧﻴﻜﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﻬﻔﺮﻧﻴﺎ ﻛﻴﺎﭼﻬﺮ

91

اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

91
91

ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻦ

91

ﻧﺦ ﻛﺎر آزاده

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺘﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻮدﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻢ
8

ﺳﻴﻤﺎن

اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

91

زﻳﺒﺎﻧﮋاد ﻋﺎﻃﻔﻪ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻃﻮل ﻣﻬﺎر ﻣﺆﺛﺮ ورق¬ﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ FRP
9

ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ

ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﻧﮋاد داود

91

ﻋﺎرﻓﻴﺎن ﺑﻬﻨﺎز

ﺗﺎﺛﻴﺮ روش ﻣﻴﺦ ﮔﺬاري ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺪاﺷﺪﮔﻲ ورق ﻫﺎي
10

ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻤﺸﻲ ﺗﻴﺮﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ

اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

91

ﻣﻮﺳﻮي زاﻫﺪ ﺳﻴﺪﻣﻬﺮداد

اراﺋﻪ¬ي راﺑﻄﻪي ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ -ﻟﻐﺰش در روش ﺷﻴﺎر زﻧﻲ ﺑﺮ
اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﺪان ﻛﺮﻧﺶ ﺑﻪ روش ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ
11

ذره )(PIV

ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﻧﮋاد داود

91

ﺣﻴﺪري ﻣﻔﺮد ﻣﺤﺴﻦ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ رﻓﺘﺎر ﺳﺘﻮنﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪي
داﻳﺮهاي ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﺧﺎرج از ﻣﺤﻮر و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ FRP
12

ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي روش ﺷﻴﺎر زﻧﻲ

ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﻧﮋاد داود

91

ﺗﺮاﺑﻴﺎن اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ آﻻء

ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻤﺸﻲ ورق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ
13

ﺷﻜﻞ ﺑﺪون ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﻠﻲ

ﺑﺮوﻣﻨﺪﻗﻬﻨﻮﻳﻪ ﺑﻴﮋن

91

ﻣﻌﺘﻤﺪي ﻗﻬﻔﺮﺧﻲ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎر ورق ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ  FRPﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﺗﺤﺖ
14

ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﺎ زاوﻳﻪي اوﻟﻴﻪ

ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﻧﮋاد داود

91

ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺟﺰي ﻣﺠﻴﺪ

ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻣﺘﺪاول در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎ
15

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮم ﻛﻠﻲ و ﻣﺤﻠﻲ

ﺑﺮوﻣﻨﺪﻗﻬﻨﻮﻳﻪ ﺑﻴﮋن

91

اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﻠﻲ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻋﺪدي اﺛﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪي ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﻴﺮ ﺑﺘﻨﻲ
16

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ورق  FRPﺑﻪ روشﻫﺎي ﺷﻴﺎر زﻧﻲ

ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﻧﮋاد داود

91

ﻋﺮوﺟﻲ ﻣﺤﺴﻦ

اراﺋﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ
17

ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻗﺎب دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي

ﺑﻬﻨﺎم ﻓﺮ ﻓﺮﻫﺎد

91

ﺣﻴﺪري ﻣﺮﺗﻀﻲ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ¬ي رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه¬اي دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺘﻨﻲ داراي ﺑﺎزﺷﻮ
18

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ورقﻫﺎي FRP

ﺑﻬﻔﺮﻧﻴﺎ ﻛﻴﺎﭼﻬﺮ

91

ﺷﻴﺮﻧﺸﺎن اﺣﻤﺪرﺿﺎ

ﺗﺨﻤﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﭼﺎﻟﻪ آﺑﺸﺴﺘﮕﻲ در اﺛﺮ ﺟﺖ دﻳﻮاره اي
19

20

ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﺮوﻓﺎزي

ﻣﻘﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪﻧﻮﻳﺪ

ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آب¬ﺷﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ¬دﺳﺖ

ﻛﺒﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ

ﺳﺎزه¬ي ﺣﺬف ﭘﺮش ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

91

91

ﻧﻈﺮي ﻓﺮ ﻧﻮرﺣﺴﻦ
ﻓﺨﺎري اﺳﻔﺮﻳﺰي زﻫﺮه

ﭘﺮش ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ در ﭘﺎﻳﻴﻦ¬دﺳﺖ ﺷﻴﺐ¬ﺷﻜﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎ
21

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﻤﮕﺮا و ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺮﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ

ﭼﻤﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﻣﺪل¬ﺳﺎزي ﻋﺪدي اﻧﺪرﻛﻨﺶ اﻣﻮاج درﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزه¬ﻫﺎي

ﻛﺒﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ

91

ﻣﻨﻌﻤﻴﺎن زﻫﺮا

22

ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻧﻮع ﻏﺸﺎي ﺑﺎدﺷﻮﻧﺪه

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

91

ﻣﺤﺒﻌﻠﻲ ﻧﮕﺎر

23

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ آب

ﺻﻔﻮي ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

91

ﺻﻴﺎدي ﻋﻠﻲ رﺿﺎ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺷﺮاﻳﻂ
24

ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ

ﺻﻔﻮي ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ

91

اﺣﻤﺪي ﻓﺮوﺷﺎﻧﻲ زﻫﺮه اﻟﺴﺎدات

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ در رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
روﻳﻜﺮد ﺗﺠﺎرت ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
25

ﻣﻮردي :رودﺧﺎﻧﻪ زرﺟﻮب در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن

اﺣﻤﺪي آزاده

91

ذواﻟﻔﻘﺎري ﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ

ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻓﺸﺎر و اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي دوﻓﺎزي آب و

6

27

ﻫﻮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ-ﻓﺎزي ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ

ﻛﺒﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ

ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ازدﺣﺎم ذرات

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

91

ذﻛﺮي ﻣﺮﻳﻢ

91

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن رواﺑﻂ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﻲ

ﻛﺒﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ

اﻃﺮاف ﺗﻜﻴﻬﮕﺎه ﭘﻠﻬﺎ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

91

ﻣﻘﺪس ﻓﺎﺋﺰه

ﻣﻬﻴﻦ ﭘﺮور ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ

ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﻤﻖ آبﺷﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻞ در ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻢ و

28

29

30

31

ﻏﻴﺮداﺋﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺴﻠﻴﺢ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﻛﺒﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ

ﻋﺼﺒﻲ -ﻓﺎزي ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

91

ذﻛﺮي ﻣﺮﻳﻢ

91

اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺪ

اﺳﻼﻣﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﻟﺮزه اي

ﻋﺒﺎس

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﻲ ﺧﺎك داﻧﻪ اي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ اﻟﻤﺎن ﻫﺎي

روﺷﻦ ﺿﻤﻴﺮ

ﺑﺮﻳﺪ ﮔﺴﺴﺘﻪ ي ﺻﻠﺐ

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﭘﺮﺷﻲ ﺧﺎك داﻧﻪ اي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي

روﺷﻦ ﺿﻤﻴﺮ

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﮔﺴﺴﺘﻪ

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ

91

91

91

ﻛﺎرﺧﻴﺮان ﺧﻮزاﻧﻲ ﺳﻤﺎﻧﻪ

ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻤﻴﻪ
ﺳﻄﻮﺗﻲ ﺳﺠﺎد
ﺣﻔﻴﻈﻲ ﺣﺴﻴﻦ

اﺑﻄﺤﻲ ﻓﺮوﺷﺎﻧﻲ
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي

91

ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺘﻦ ﻗﻠﻴﺎﻓﻌﺎل ﺳﺮﺑﺎره اي
32

ﭘﻮزوﻻﻧﻲ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ

ﺑﻬﻔﺮﻧﻴﺎ ﻛﻴﺎﭼﻬﺮ

91

ﺑﻬﻨﺎﻣﻲ ﺑﻬﺰاد

ﻛﺒﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

33

ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮداﺑﻲ در ﺳﺮرﻳﺰﻫﺎي ﻣﺪور

ﻛﺒﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ

ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎ ورودي ﮔﻠﺒﺮﮔﻲ ﺷﻜﻞ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

91

91

ﺗﻴﻤﻮري آﻏﭽﻪ اﻣﻴﻦ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ¬ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در
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